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1. — SABÎK ZAMT HULÂSASI 

Birinci Celse 
Yapılan yoklama neticesinde müzakereye 

başlama nisabı mevcudolmadığı anlaşıldığından 
yarım saat sonra toplanılmak üzere İnikada ara 
verildi. 

İkinci Celse 
Hudut ve Sahiller Sıhhat Umum Müdürlüğü 

1960 yılı Bütçe Kanunu ile, 
Gümrük ve inhisarlar Vekâleti 1960 yılı büt

çesi kabul olundu. 
İnhisarlar Umum Müdürlüğü 1960 yılı Büt

çe kanunu lâyihasının maddeleri üzerinde görü
şüldü. 

Saat 15 te toplanılmak üzere İnikada ara ve
rildi. 

Üçüncü Celse 
Vazife ile Pakistan'a gitmiş bulunan Harici

ye Vekili Fatin Rüştü Zorlu'nun avdetine kadar 
kendisine, Dahliye Vekili Namık Gedik'in vekâ
let edeceğine dair Riyaseti Cumhur tezkeresi 
okundu. 

Tapulama kanunu lâyihasını müzakere et
mek üzere bir muvakkat encümen teşkili kabul 
edildi. 

İnhisarlar Umum Müdürlüğü 1960 malî yılı 
Bütçe Kanunu kabul olundu. 

Ziraat Vekâleti 1960 yılı bütçesi kabul edildi 
Maraş Mebusu Abdullah Yaveıo#lu. müza

kereler esnasında sükûneti ihlâl ettiğinden ken
disine Riyasetçe iki ihtar cezası verildi. 

Devlet Üretme Çiftlikleri Umum Müdürlüğü, 
Orman Umum Müdürlüğü 1960 yılı Bütçe 

kanunları kabul edildi. 
3204 sayılı Orman Umum Müdürlümü teşkilât 

Kanunu ile 3818, 3904, 4777, 6223, 6752 sayılı 
kanunlara bağlı cetvellerde değişiklik yapılma
sına, 

904 sayılı Islahı Hayvanat Kanununun 5883 
sayılı Kanun-ile muaddel 35 nci maddesine bâzı 
hükümler eklenmesine dair kanunlar kabul 
olundu. 

Ziraat Vekâleti Toprak Muhafaza ve Zirai 
Sulama İsleri Umum Müdürlüğü teşkilât ve va
zifeleri hakkındaki Kanun ile, 

Umumi muvazeneye dâhil ve mülhak bütçeli 
idarelerin veznedar ve veznedar yardımcılarına 
verilecek kasa tazminatı hakkındaki Kanun ka
bul edildi. 

Devlet Meteoroloji İşleri Umum Müdürlüğü, 
Münakalât Vekâleti bütçeleri ile, 
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Umum 

Müdürlüğü 1960 yılı Bütçe Kanunu kabul 
olundu. 

Yakın ve Orta - Doğu Çalışma Enstitüsü teş
kilât Kanunu kabul edildi. 

Çalışma Vekâleti 1960 yılı bütçesinin heye
ti umunıiyesi üzerinde görüşüldü. 

İnikada 15 dakika ara verildi. 

Dördüncü Cehe 
Çalışma Vekâleti, 
Sanayi Vekâleti 1960 yılı bütçeleri ile, 
Petrol Dairesi Reisliği 1960 malî yılı Bütçe 

Kanunu kabul olundu. 
Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları Türk Ano

nim Şirketi kanunu lâyihası açık reye sunuldu. 
Ordu Mebusu Ferda Güley, sükûneti ihlâl et

tiğinden kendisine Riyasetçe iki ihtar cezası ve
rildi. 

Basın - Yayın ve Turizm Umum Müdürlüğü 
1960 yılı bütçesinin heyeti umumiyesi üzerinde 
görüşüldü. 

Sivas Mebusu Turhan Feyzioğlu, kürsüden 
hakareti tazammun eden sözler sarf ettiğinden 
hakkında üe İnikat için Meclisten çıkarılma ce
zasının tatbiki kabul edildi. 

Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları Türk 
Anonim Sirkati kanunu lâyihası için tonlanıîan 
revlerin tasnifi neticesinde nısabolmadığı anla
şıldığından ikinci defa reye müracaat olunacağı 
Riyjwf.ee tebliğ olundu. • 

Alman karar gereğince, 

28 . I I . 1960 Pazar günü saat 14 te toplanıl
mak üzere İnikada nihayet verildi. 

ReisvekiH Reisvekili 
Kayseri Mebusu Bursa Mebusu 

İbrahim Kirazofilu Agâh Erozan 
Reisvekili - Kâtip 

İzmir Mebusu Bolu Mebusu 
İlhan SimMoğlu thşftn GüU& 

Kâtın Kâtın 
Samsun Mebusu Kırklareli Mebusu 

Abdullah Keleşoğlu Mehmet AH Ceylân 
Katin Katin 

Ktitahva Mebusu Kavseri-Mebu.su 
Kemal özer Hakkı Kurmel 
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2. — HAVALE EDÎLEN EVRAK 

Takrirler 
1. — Afyon Karahisar Mebusu Afur ad Âli ül-

gen'in, Arzuhal Encümeninin 20 . II . 1960 ta
rihli haftalık karar cetvelindeki 2225 sayılı Ka
rarın Umumi Heyette görüşülmesine dair takriri 
(4/178) (Arzuhal Encümenine) 

Mazbata 
2. — Maarif Vekâleti tarafından iki teknik 

okulu açılması için muktazi kadroların teslisi ve 
gelecek yıllara sâri taahhütlere girişilmesi hak
kında kanun lâyihası ve Maarif ve Bütçe encü
menleri mazbataları (1/418) (Ruzuam eyr) 

B Î R Î N C Î CELSE 
Açılma saati : 14.00 

REİS — Reisvekili Agâh Erozan 

KATİPLER : Mehmet Ali Ceylân (Kırklareli), Abdullah Keleşoğlu (Samsun) 

3. YOKLAMA 

REİS — Yoklama yapılacaktır. 
(İstanbul mebuslarına kadar yoklama ya

pıldı.) 
REİS — Müzakereye başlıyoruz efendim. 
SADETTİN YALIM (Kovaeli) — Söz isti

yorum. 
REİS — Ne hakkında ? 
SADETTÎN YALIM (Kocaeli) — Dünkü 

zabıtların başında Suphi Baykam söz alarak 
burada aleyhimde konuşmuşlardır. Sataşma 
vardır. Söz istiyorum. 

REİS — Sataşma hakkında (her zaman söz 
alınabilir. Şimdi ancak zaptı sabık hakkında 
konuşabilirsiniz. 

İSMAİL İNAN (Ankara) — Söza istiyorum. 

REİS — Ne hakkında! 

İSMAİL İNAN (Ankara) — Gümrük ve 
inhisarlar Vekâleti .bütçesi hakkında konuş
mam üzerine vekil, mesele ile hiç alâkası olmı-
yan istikametlerde benim fikirlerime aykırı 
beyanda bulunmuşlardır. 

REİS — Bu mevzu için zaptı sabık üzerinde 
söz verilemez bu mevzuda. Fikirlerinize muha
lif beyanda bulunmalarından dolayı, madde 95 
fıkra 2. 

İSMAİL İNAN (Ankara) — Beyefendi, be

nim »o'ktai nazarıma muhalif beyanlar yapıl
mıştır. Hem de sataşma var. Daha nasıl söz is-
tiyelim1? 

RElS — Beyefendi, Riyaset sizin konuşma
larınızı sağlamak hususunda yardımcı olması
na rağmen şu anda bu mevzuda zaptı sabık 
hakkında konuşmanız mümkün değildir. Mad
de 95 e göre her. zaman söz almanız mümkün
dür. Zaptı sabık gibi celse başında talebe lü
zum yoktur. Müzakereye bağlıyoruz efendim. 

İSMAİL İNAN (Ankara.) — Gündem dışı 
söz istiyorum. 

REİS — O olmazsa gündem dışı; o da ol
mazsa zaptı sabık hakkında. Bu türlü söz iste
mekten vazsfQcin beyefendi. 

ISMAtL İNAN (Ankara) — Nasıl konuş
mak mümkün olur? 

SADETTİN YALTM (Kocaeli) — Reis 
Bey, sataşma meydanda efendim, söz istiyo
rum. 

REtS — Müzakereye başlıyoruz. Vekil Bey, 
buy">,r , r , r ,s. 

FETHİ CELÎKBAŞ (Burdur) — Zaptı sa
bık hakkında ben de söz istiyorum. 

RTîtfs — Vekil Beye söz vermiş bulunuyo
rum. Daha evvel söz istiyebilirdiniz. Müzakere 
başlamıştır. 
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4. — IKÎNCÎ DEFA REYE KONULAN MADDELER 

1, — Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları 
Türk Anonim Şii'keti Kanunu (1/527) 

REİS — Ereğli Demir ve Oelik Fabrikaları 

Türk Anonim Şirketi kanunu lâyihası için dün 
tonlanan reylerde nisap 'hâsıl olmadığından 
ikinci defa açık reylerinize arz ediyorum, 

5. — MÜZAKERE EDİLEN MADDELER 

1. — 1960 malı yılı Muvazenei Umumiye ka
nunu lâyihası ve Bütçe Encümeni bazbatası 
(1/454) 

Y. — Basın - Yayın ve Turizm Umum Mü
dürlüğü 

Buyuran, Vekil Bey. 
BASİN - YAYIN VE TURİZM VEKÂLETİ 

VEKİLİ HALUK ŞAMAN (Bursa) — Muüıte-
rem arkadaşlarım, Basın - Yayın ve Turizm 
Vekâleti bütçesi komisyonda görüşülürken ve 
her zaman olduğu gibi şimdi de burada yine 
'birtakım mesnetsiz iddialar serd edildi. Bunları 
dinlemekten artık ibize gına. geldi. Birtakım ha
vide sözlerin tekrar söylenmesi usanç verdi. Bu 
hususta uzuriboylu cevap verecek değilim. 
Hükümet olarak, iktidar olarak hu mevzuda 
tutumumuz belli, yalnız muhalefet hatiplerinin 
dikkat nazarına çarpan ve hâdiselerle asla alâ
kası hulunmıyan (bâzı noktalarına cevap vere
ceğim. Ondan sonra Hükümet olarak, radyoyu 
nasıl telâkki etmekte olduğumuzu hır kere da
ha Yüksek huzurunuzda, Türk milleti huzu
runda tekrar edeceğim. 

Muhterem arkadaşlar, Devlet Radyosunun 
Türk milletini ikiye ayırdığı, arasına nifak to
humları soktuğu yolunda mesnetsiz bir iddia 
karşısındayız. Hayır asla arkadaşlar. 

Devlet radyosu muhalefetin tutumu karşısın
da durmadan dinlenmeden, mütemadiyen halkı 
birbirine düşürmek, zedelemek, iktidarı hırpa
lamak, memlekette türlü ve çeşitli hâdiseler çı
karmaya uğraşması karşısında vatandaşları 
ikaz için kendisine düşen vazifeyi yapmakta
dır. Arkadaşlarım muhalefetin tutumu öylesi
ne zehirleyici, öylesine korkunç bir manzara al
mıştır ki, biz Devlet radyosu ile masum vatan
daşlarımızı' bu zehirli telkinler karşısında mü
dafaa etim ek mevkiindeyiz. (Soldan; alkışlar) 
Ve bu müdafaamıza devam ediyoruz. Bunun 
böyle bilinmesi lâzımdır. Bizim bu mevzudald 
iyi niyetimizin en büyük misali yine kendileri

nin buradan zikrettikleri Sayın Menderes'in 
sözleridir. Sayın Menderes diyor k i : «Biz bu 
milletin reyi ve iradesiyle iş başına geldik bi
zim iktidarda kalmak için bizim radyoyu kul
lanmamıza ihtiyaç yoktur.» 

20 Şubat 1957 den bu yana cereyan eden 
hâdiseler gözönüne alınırsa bizi, radyoyu, va
tandaşı tenvir etmek yolunda kullanmaya mec
bur eden âmiller sarahatle meydana çıkar. Ege 
büyük taarruzlarından tutunuz da her gün ve 
her dakika bu memlekette iktidarımızın mille
tin gözünden düşmüş bir iktidar olduğunu mil
let nazarında iktidarın ancak zabıta ve polis 
kuvvetiyle durabildiğini telkin etmelerine kar
şı biz de kendimize düşen vazifeleri radyo va
sıta siyi e ifa etmekteyiz. 

Basın - Yayın Teşkilât Kanununa göre, rad
yonun bir vazifesi de Türk Devletini, Türk de
mokrasisini, içeride ve chşarda, hakiki mânasiy-
le tanıtmaktır. Arkadaşlar, bu kürsüde hakika
ten acayip şeyler söyleniyor. Bu suretle konu
şanlar her zaman olduğu g'ilbi gaflet içindedir
ler. Ne olmuş'? Kırk altıda Demokrat Partinin 
kuruluşuna ait haberler, parti liderlerinin se
yahatlerine ait haberler radyoda neşredilmiş, 
ne kadar zaman? Yalnız bir hafta. O zaman 
hövifi bir neşriyata başhvan Radyo İdaresinin 
Müdürü Nedim Veysel bir hafta sonra Hükü
metin acı ve şedit ithamına mâruz kalmış ve 
ondan sıonra Demokrat Parti adı Devlet Radyo
sunda duyulmaz olmuştu. Şimdi arkadaşlarım, 
bir kere daha ve açıkça tekrar ediyorum ki, 
muhalefetin tutumu bu şekilde devam ettiği 
müddetçe, Devlet radyoları neşriyatta bulun
maya ve halkı memleketin hakiki hâdiseleri 
hakkında tenvir etmeye devam edeceklerdir. 
Bu mesuliyetin hesabını yarın seçmenin huzu
runda vereceğiz ve bu hesahı verirken yüzümü
zün açık, alnımızın ak olacağına inanmaktayız. 
Sözlerim bundan ibarettir.» (Soldan; bravo, 

i sesleri, alkışlar) 
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* * * • • 

RElS — Suphi Baykam. 
SUPHÎ BAYKAM (Adana) — Muhterem ar

kadaşlar, D. P. iktidarının 10 nen yılında Türk 
basın rejiminin hali şudur: 

1. Tatbikatı, ihtiva ettiği hükümlerden de 
ağır işliyen bir basın Kanunu yürürlüktedir. İk
tidar liderlerinde, dünya ölçüsünde millî itibarı
mızı zedeliyen bu kanunu iyiye doğru tadil et
me istidadı olmadığı gibi, D. P. sözcüleri her ve
sile ile bu rejimin daha da ağırlaştırrlacağmı per
vasızca ilân etmektedirler. 

2. Bu kanunun emrettiği cezai tatbikat tek 
taraflı yapılmakta bağımsız ve muhalif gazeteler 
ve gazeteciler ağır bir tehdidin altında bulundu
rulmaktadırlar. 

3. Kâğıt baskısı yanında resmî ilân ve rek
lâm dağıtımına gittikçe artan bir keyfîlik içinde 
devam olunmaktadır, öyle ki; Menderes şahsan 
hoşlanmaz hale geldiği eski gazeteci dostlarının 
ve yüzlerce genç basın mensuplarının ocağını sön
dürmek pahasına dilediği keyfî kararı vermekte 
ve hiç kimse bunun hesabını kendisinden soramaz 
hale gelmiş bulunmaktadır. 

4. Hükümet icraatını çok kısılmış mevzuat 
içinde tenkid eden ve bu kısıntılı mevzuat karşı
sında dahi suç işlemiyen gazetecilere yapılan, kâ
ğıt, ilân, mürekkep baskısından ayn olarak; sa
bah akşam radyodan küfredilmekte bu kişilerin 
şerefleriyle zalimane bir şekilde oynamaktadır. 
(Soldan, gürültüler) 

5. iktidar organlarının neşriyatı galiz söz ve 
haysiyetşiken iftiraların bir külliyatı haline gel
miştir. Bu iktidar gazetecilerine ceza veren ol
madığı gibi Menderes tarafından mükâfatlandı-
rılmaktadırlar. Bundan cesaret alan bu silâhşör-
Ier suç işlemeye devam etmektedirler. 

Böyle, şereflerin korunması uğrunda çıkarıl
dığı söylenen kanunlar, hür fikirleri boğma va
sıtası olarak kullanılmaktadır. 

İktidarı tenkid edenler ise zulüm içinde kıv
ranmakta devam etmektedirler. (Soldan; şiddetli 
gürültüler) öyle ki, birbirini kovalıyan mah
kûmiyet kararlariyle ceza evleri; çilekeş vatan
perver Türk gazetecilerinin istirahatgâhı haline 
getirilmiştir. 

6. Tekzip müessesemi şiddetle suiistimal edil
mekte iktidar mensupları mevsuk haberleri dahi 
rahatlıkla harekete geçirebildikleri savcılar vası-
tasiyle yalanlıyabilmektedirler. öyle ki; pek çok 
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ahvalde gönderilen tekzibin kendisi yüzde yüz ya
lan haber olmaktadır. 

Bu işteki suiistimal; fikirlerin grup tebliğle
rinin ve mahkeme kararlarının tekzibedilmesine 
kadar vardı nlmıştır. 

7. Neşir yasakları ciddî bir sansür haline 
gelmiştir, öyle ki, pek çok neşir yasağına uğra
yan beyanatın sahibi hakkında hiçbir takibata 
tevessül olunmadığı halde gazeteler bu beyanat
ları neşretmekten menedilmişlerdir. 

8. B. M. Meclisi kürsüsüne dahi bu sansür 
konulmuştur, istenilmeyen sözlerin hattâ mahi
yeti tasrih edilmeksizin Riyasete verilen kanun
suz yetkilerle, saAsür edilmekte milletvekillerinin 
konuşmalarının umumi efkâra intikali bu suretle 
önlenmektedir. (Soldan; şiddetli gürültüler) 

REİS — Suphi Baykam Bey, beyanlarınız 
itham mahiyetindedir, «zulüm» tâbiri birkaç de
fa geçiyor, bundan maksadınız nedir? 

SUPHİ BAYKAM (Devamla) — Bir sefer 
geçmiştir efendim. Onu da niçin kullandığımı 
tavzih edeyim. 

Arkadaşlar, kendilerine eşit muamele yapılını -
yan gazetecilerin uğradığı muameleyi bu kelime 
ile tavsif etmiş bulunuyorum. 

REİS — Bu tavzih kâfi değil efendim. 
SUPHİ BAYKAM (Devamla) — Zulüm ke

limesini bu mazlum olan insanlarla beraber mü
talâa ediniz, kanuni haklardan.istifade edemiyen 
bir insanın uğradığı muameleyi gösteren bir keli
medir. 

REİS — Haksızlık, kanunsuzluk mahiyetinde 
mi kullandınız, bu ciheti tavzih ediniz. 

SUPHİ BAYKAM (Devamla) — Haksızlık 
mânasına kullandım. Bunu izah ediyorum. (Sol
dan; anlaşılmadı sesleri) 

REİS — Anlıyamadım, lütfen tekrar eder 
misiniz? 

SUPHİ BAYKAM (Devamla) — Haksızlık 
ve haksızlığa uğnyan insanın hali mânasına kul
landım. 

9. Kanunsuz baskılarla, ceza ile, kâğıt, mü
rekkep tahditleriyle susturulamıyan idealist ga
zeteciler döğülmekte, hayatlariyle tehdidolun-
maktadırlar. D. P. liderleri ise bunu bir mari
fet olarak ilân etmekte ve failleri takip ve tec
ziye etmemek için âdeta hususi itina göstermek
tedirler. 

10. Fikir işçileri haklarına hâlâ kavuşama
mışlardır. İstikballeri garanti altına alnıma-
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mıştır. Bu idealist gençlere türlü yollardan 
yapılmak istenen tazyikler hakikaten tiksindi
rici bir merhaleye ulaştırılmıştır. 

REİS — Cümlenizi tamamlayınız. 
SUPHİ BAYKAM (Devamla) — Muhterem 

arkadaşlar, bu tenkidlerin demir perde gerisine 
malzeme olduğunu iddia ederek bize hücum eden
lerin; evvelâ memleketi bu ıstırap verici hale 
sokmaktan çekinmeleri ieabetmez mi? 

tktidarı elinde tutanlara şimdi de biz ihtar 
ediyoruz : 
. Bu şekilde yabancı radyolara malzeme ola

rak kötü icraatı durdurunuz. Memleketin itibarı 
ile oynamasına müsaade etmejöniz. 

RElS — Suphi Bey, elinizdeki kâğıtları oku
mak mecburiyetinde değilsiniz. 

SUPHİ BAYKAM (Adana) — Müsaade edi
niz, cümlemi bitiriyorum. 

REİS — Cümlenizi tamamlayınız dedim. 
(Soldan, şiddetli gürültüler) 

SUPHl BAYKAM (Devamla) — İstirham 
ediyorum. (Soldan, gürültüler) (Sıra kapakla
rına vurmalar) 

Arkadaşlar, daha evvel yazılarımı okudum. 
Beş dakikayı bile geçmediğini gördüm. Yalnız, 
şimdi Reis Beyin müdahaleleri bir iki dakika
mı aldı. Onun için müsaade ediniz de cümlemi 
tamamlıyayım. (Soldan, gürültüler) 

REİS — Suphi Bey, lütfen kürsüyü terk edi
niz. 

SUPHİ BAYKAM (Devamla) — Türk Mil
leti kötülüklerin... (Soldan, şiddetli gürültüler) 
Bu günler elbette gelecektir. İsteseniz de, iste
meseniz de Türk vicdanı bunun hükmünü vere
cektir. (Sağdan, alkışlar) 

REİS — Suphi Baykam Bey, ihtarlarıma 
rağmen sözünüzü kesip kürsüyü terk etmiyor
sunuz. Hakkınızda takbih cezasına geçiyorum. 

SUPHİ BAYKAM (Devamla) — Işıklı gün
ler gelecektir. Türk basını şerefli mücadelesine 
devam edecektir. (Soldan, devamlı ve şiddetli gü
rültüler, masa kapaklarına vurmalar.) Türk mil
leti ışıklı dünyayı istemektedir. İsteseniz de iste
meseniz de gelecektir. Zulüm yapanlar düşün
sünler. (Soldan, şiddetli ve devamlı gürültüler, 
masa 'kapaklarına-vurmalar) (Sükûneti muhafaza 
için çan sesleri) 

REİS —* Müsaade buyurun, arkadaşlar. Riya
set Suphi Bay'kam'a takbih cezası teklif edecek-
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tır. Suphi Bey, yaptığınız hareket İM değil, üc 
değil, dört değil. 

SUPHİ BAYKAM (Adana) — Müdafaa ede
ceğim. (Soldan, ne müdafaası sesleri, gürültüler) 

RElS — Beyefendiler, müsaade buyurun, mü
dafaa hakkınız yoktur, Suphi Bey, izahat verm" 
hakkınız var. (Soldan, ne izahatı verecek sesleri, 
gürültüler) 

S UPHl BAYKAM (Adana) —Arkadaşlarım, 
(Soldan, gürültüler) 

ENVER KAYA (istanbul) — Utanmaz adam. 
SUPHİ BAYKAM (Adana) — Utanmaz 

adam ben değilim. Utanmaz adam olduğunu her
kes bilir, Enver Kaya. 

REİS — Enver Bey, birinci ihtarı veriyorum. 
(Gürültüler), 

ENVER KAYA (istanbul) — Utanmaz 
adam, ne izah edeceksin. 

RE IS — Müdahale etmeyin, ikinci ihtarı veri
yorum. 

SUPHİ BAYKAM (Adama) — Utanmaz 
adam murakabeyi yapan değildir. Murakabeyi 
yapmıyan adamdır.. , 

Arkadaşlar, ben konuşmamı bu Mecliste ilk 
defa yapılı olarak yaptım. Ve 5 dakikaya sığdır
mak için 3 - 4 defa okudum. Reis Bey, sözünü izah 
et, şu şöyle bu böyle diye birkaç defa zamanımı 
aldı. Ben sözlerimi bitirmek üzere iken, sözlerini 
yarım sayfa kaldığı halde, çünkü her sayfaya üç 
dört kelime yazmıştım, mütemadiyen sayfa çevi
riyorsunuz dedi. 

Burada susturmak istiyen Riyaset, yarım da
kikada sözlerimi kesmesinin teamüle aykırı oldu
ğunu bilir. 

Dün burada konuşan arkadaşımız, Demokrat 
Partili arkadaşımız on dakika geçirdi, bunu gö
ren. diğer bir arkadaşımız, bu cömcrtli'kt-en bos 
dakika da ben isterim dedi. 

Benim, sözüme devam etmek istem eni doğru
dan doğruya benim, hakkım id/i. Benim, söyledi
ğim fikirleriıni bağlamama bu suretle müsaade 
etmemiş olması, tek taraflı tatbikatın Büyük Mil
let Meclisi önünde muhalefete zulüm yapmanın 
bir yeni örneğidir, arkadaşlar. 

REİS — Efendim; arkadaşımıza müddetinin 
bittiğini ve cümlesini tamamlaması lâzımgeldiğini 
ifade ettim. Arkadaşımız bundan sonra yanın say
fa okudu. İkinci sayfasına geçince kürsüyü terk 
etmesini bildirdim. Buna rağmen devam etti. Ri
yasetin beyanına hürmetkar kalmak ve ta'irsüyü 
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derhal terk etmek mebusun şerefidir. Şu anda 
arkadaşımızdan; iki değil, üç değil, dört değil, 
mütaaddit ihtarlarla ve çan çalmak suretiyle kür
süyü terk etmelerini talebettim. Kendileri müte
madiyen Heyeti Umumiyeye hitabetmekte ve söz
lerini bitirmekte ısrar etmiştir. Bu itibarla iki de
ğil belki beş ihtardan sonra aynı harekete devanı 
etmesi karşısında Dahilî Nizamname hükümlerine 
göre kendisine takbih cezası verilmesini reylerini
ze arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler.. 
Ekseriyetle kabul edilmiştir. 

Bu gibi talepler maalesef devam ediyor. Riya
setin bu husustaki beyanlarına mutavaat gösteril
mesini ve kürsüyü terk etmeleri hususundaki ih
tarlarına arkadaşlarımızın hassasiyetle uymaları
nı, müzakerenin selâmeti bakımımdan bilhassa rica 
ederim. 

Bahadır Dülger. 
BAHADIR DÜLCİER (Gazianteh) — Adana 

Mebusu Suphi Baykam'm, basın rejimi üzerinde 
dermeyan ettikleri fikirler bana, bu rejimin bir 
muhalefet partisi tarafından uzun zam anılan heri 
konaışulmaikta olan hâdiselerinin üzerine bir ışık 
tufana fırsatını veriyor. 

1954 ten sonra yani 6384 numaralı Kanunun 
•mevkii meriyete konulmasından sonra muhalefet. 
partisine mensuıbolan arkadaşlar, basının ağır bîr 
tazyik altında bulundurulduğu ve basın hürriye
tinin tanıamiyle bertaraf edildiği iddiasayle orta
ya çıkmışlardır. 

Şimdi arkadaşlar, bu kadar gürültüsü yapıl
mış olan 6334 numaralı Kanunun 1954 senesinden 
beri ne suretle tatbik edilmekte olduğunu ve ne 
neticelere bağlanmış olduğunu kısaca ve rakamlar 
üzerinde tetkik etmemize müsaadenizi rica ede
rim. •. -. 

1954 te meriyete girdiği tarihten itibaren 13 
Şubat 1960. tarihine kadar 6334 sayılı Kanun do
layısiyle 38• tane dâva Temyiz Mahkemesi tara
fından tasdik edilmek suretiyle katî karara bağ
lanmış bulunmaktadır. Bu 38 dâvanın 40 tane 
mağduru ve-58 tane mahkûmu vardır. 

Katî karara bağlanmış olan bu 38 dâvanın 40 
tane mağdurundan, yani davacısından, yani te
cavüze uğrıyanından 19 tanesi iktidar partisine 
mensuptur. 10 tanesi tamamen hususi şahıslar, 
politika ile-hiçbir alâkası olmıyan kimselerdir. 
tki tanesi halkın Devlete beslediği itimadı sarsıcı 
neşriyat dolayısiyle doğrudan doğruya resmî mer
ciler tarafından takibe tâbi tutulan, 9 tanesi mu-
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halefet partigi mensubu olan mağdurlar. Bu mağ
durların başında İsmet İnönü gelir. 

Muhterem arkadaşlarım, şunu söylemek istiyo
rum, bir kanunu burada bir zulüm kanunu ola
rak tavsif ediyorlar. Sonra bu kanunu kendi leh
lerine icabettiği zaman tatbikata koyuyorlar. Bu 
yüzden 16 gazeteci hapse giriyor, onlar ve parti
leri artık, bu kanunun bir zulüm kanunu olduğu
nu iddia etmek durumunda değildir. (Sağdan, gü
rültüler, gülüşmeler) Filhakika böyledir. (Sağ
dan maşallah sesleri) İktidara mensubolan mağ
durlar tarafından, açılan dâvalarla mahkûm ol
muş olan gazetecilerin adedi 24 tür. Şahıslara ha
karetten mahkûm olanların adedi 18 dir. Ve mu
halefet partilerine mensup olupta hakaretten 
mahkûm edilmemiş olanların adedi ise 16 dır. Ar
kadaşlar, söyledikleri sözlerde samimî değildir
ler. Kolaylıkla ve rahatlıkla söylüyorlar hakikat
leri tahrif ediyorlar'. Bir taraftan şereflerimize 
taamız edildi diye mahkemelere müracaat ediyor
lar. Gazeteciler aleyhinde dava açıyorlar, zulüm 
kanunu diye tavsif ettikleri kanun hükmünden 
kendi lehlerine istifade etmek için ellerinden ge
leni yanlarına koymuyorlar. Öbür taraftan ikti
dar partisine karşı yapılmış olan hakaretleri ona 
layık ve mubah görülüyor. İktidara mensup olan
ların şerefleri de en aşağı muhalefete mensup ar
kadaşların şerefleri ve haysiyetleri kadar muh
teremdir. Bunun pazarlığı yapılamaz arkadaşlar. 

Ondan sonra geldiler gazetelerin ilân kâğıt 
yolu ile de baskıda olduğunu söylediler. Bu su
retle birtakım rakamların açıklanmasına fırsat 
verdiler. Dediler ki, gazeteler yalnız 6334 sayılı 
Kanununun tatbikatı dolayısiyle değil, ayrıca 

__ilân, kâğıt, mürekkep ve saire gibi şeylerle de taz
yik ediliyor. Rakamlar okuyacağım. Arkadaşlar 
okuyacağım rakamlar 1959 senesinin Resmî İlân
lar Şirketinin tesbit ettiği muhasebelere geçmiş, 
her zaman tetkiki mümkün olan rakamlardır. 
(Sağdan, «yukardan itibaren oku» sesleri) Yu
kardan başlıyarak aşağılara doğru ineceğim, son
ra aşağıdan başlar yukarı çıkarım. 

Müstakil gazetelerin, hür basının başında olan 
Cumhuriyet. 1959 yılında almış olduğu resmî ilân 
590 bin lira, ticari ilânlar 3 628 803 lira, yekûn 
4 milyon'. 

Havadis gazetesinin aldığı resmî ilân 581 bin 
lira. Cumhuriyet gazetesinden 8 bin lira aşağı-

j ela. aldığı ticari ilânın miktarı 376 000 lira ye-
I kûnu 958 000 lira. 
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Milliyet gazetesinin bir senede aldığı resmî 

ilânın yekûnu : 417 000 lira, ticari ilân yekûnu 
3 369 000 lira yekûn 3 786 000 lira. 

Yeni Sabah gazetesinin bir senede aldığı res
mî ilânın yekûnu : 406 000 lira, ticari ilân yekû
nu 2 000 000 lira, yekûn 2 406 000 lira. (Sağdan, 
Zaferi de oku sesleri) 

REİS — Bir dakikanız kaldı, efendim. 
BAHADIR DÜLGER (Devamla) — Zaferi 

de okuyayım. Zaferin bir senede aldığı resmî ilâ
nın yekûnu : 965 000 lira, ticari ilânın yekûnu 
1 240 000 lira. Dünya gazetesine geliyorum. Dün
ya gazetesi 300 bin lira resmî, 772 bin lira ticari, 
yekûn olarak 1 072 000 lira ilân parası almıştır. 
(Sağdan, Yeıüasın oku sesleri) Yeni asın oku
yorum. Bu gazete 537 bin lira resmî, 469 bin li
ra hususi ilân parası almıştır; yekûn bir milyon 
lira. 

Şimdi arkadaşlar; iktidarın müstakil basını 
ilânlarla tazyik etmek gibi bir kararı olsaydı ilân 
tevziatını bu rakamlara imkân vermiyecek şekil
de yapardı. Demokrat Partinin basını hiçbir su
retle tazyik etmek hususunda ne bir itiyadı, ne bir 
isteği ve ne de bir arzusu mevcuttur. Neticeler 
meydandadır. Kanunlar B. M. Meclisinden çık
maktadır. (Soldan; bravo sesleri, alkışlar) 

REİS — Beyefendi vaktiniz tamamdır. 
Buyurun Sezai Akdağ. 
REİS — Sezai Akdağ. 
NÜSRET SAFA COŞKUN (Erzincan) —Re

is Bey, sıram daha evveldi, söz istiyorum. 
REİS — Beyefendi dün akşam olmadığınız 

için sıranız geçmiştir. Sıra şöyledir : 
Bülent Ecevit, Turhan Feyzioğlu, Sefer Er-

onat, Nüsret Safa Coşkun, Suphi Baykam, Sezai 
Akdağ, Sizin sıranız akşam geçti. Bakınız isminiz 
listede kırmızı kalemle silinmiştir, çünkü isminiz 
okunduğu zaman orada yoktunuz. 

SEZAÎ AKDAĞ (Manisa) — Muhterem ar
kadaşlar, gerek Meclis tahkikatı sırasında ge
rekse sonradan yapılan tenkidlere karşı görüş
lerimizi aksettirmiştik. 

Bugün de 5 dakikalık zaman içerisinde dün 
akşam konuşan Bülent Ecevit ile bugün konu
şan Suphi Baykam'm mesnetsiz ve tek taraflı 
iddialarına cevap vereceğim. 

Bülent Ecevit dün tarafsız basın Demokrat 
Partiyi tutmuyorsa bu onların kabahati midir? 
Mealinde" bir iddia ortaya attı. Acaba Bülent 
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Ecevit ve kendi fikrinde olanlar. tarafsız basm 
dedikleri zaman, gazete ismi altında bitaraf, ta
rafsız ve müstakil diye yazılar olan gazeteleri mi 
kasdediyorlar? 

BÜLENT ECEVlT (Ankara) —. Ben bu şe
kilde söylemedim, yanlış anlamışsın. 

SEZAÎ AKDAĞ (Devamla) — Telâş etme, 
gayet iyi ve doğru anladım. Şimdi isimleri al
tına baktığımız da Cumhuriyet, tarafsız gaze
te, Vatan, Yeni Sabah ve Dünya tarafsız, müs
takil gazete diye görürürz. Hakikat böyle mi, 
bunların tarafsız değil taraflı olduğunu C. H. 
P. mebuslariyle C. H. P, mebus namzetleri ta
rafından güdümlü olarak idare edildiklerini in
kâr edebilir misiniz ? 

1957 mebus seçimlerinde C. H. P. sinin çeşit
li vilâyetlerindeki mebus listelerine baktığımız
da Cumhuriyetin, Yeni Sabahın, Dünya ile Va-
tan'm ve daha birçok tarafsız namı altında va
tandaşa fikir aşılamaya kalkan gazetelerin dü-
zünelerle muharrir, muhabir ve yazı işleri mü
dürleri ve sahiplerinin yer aldığını görürüz. 
1957 seçimlerinde C. H. P. sinin mebus namzedi 
olmuş bu gazeteciler bugün nasıl olur da, taraf
sız iddiasında bulunabilirler? 1957 seçimleri ari
fesinde ve sırasında C. H. P. markalı elbiseyi 
giy, yaz. çiz sonra da seçimi mütaakıp çıkarıp 
at, müstakilim, tarafsızım diye vatandaşın kar
şısında arzı endam eyle. Bu hareket düpedüz 
vatandaşın akıl ve iz'anı ile alay etmektir. 
(Soldan, alkışlar) 

Bunların neticesi ne oldu? Gayet açık. 1957 de 
C. H. P. sinin mebus namzedi olan tarafsız na
mı altındaki gazetelerin elemanları arasında, 
önümüzdeki seçimlerde de C. H. P. mebus lis
telerinde 1957 de olduğu gibi yer alabilmek, ve
ya 1957 de yer almışsa bu sefer C. H. P. sinin 
seçim şansı kuvvetli olduğunu zannettikleri 
başka vilâyet listelerine dâhil olabilmek için C. 
H. P. ne karşı bir yaranma yarışı başladı. D. P. 
ye tarafsızlık maskesi altında hücum, hakikat
leri tahrif ve inkâr, C. H. P. sinin bozguncu ve 
inkarcı politikasını her ne olursa olsun methü 
sena ederek kasıtlı ve menfaate dayanan bir ya
ranma ile vatandaşı aldatma! Bu mu, tarafsız 
basın? Bu mu vatandaşa hakikatleri hislerine 
mağlubolmadan aksettirme hizmeti? Bunları 
görmiyecek ve bilmiyecek kadar vatandaşı ve 
bizi aptal mı zannediyorsunuz? (Sağdan, gürül
tüler) Yalan mı bunlar? (Soldan, bravo sesleri) 
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Meselâ; Bursa ve Bilecik'de Cumhuriyet ga

zetesi adına hâdiseleri güya tarafsız olarak ef
kârı umumiyeye aksettirmek için İnönü'nün se
yahati dolayısiyle giden muhabirin herkesin 
önünde C. H. P. Liderinin eline sarılarak öpme
si karşısında bu muhabirin verdiği ve Cumhuri
yetin yazdığı haberlere nasıl tarafsız diyebili
riz? Kim bunların tarafsızlıklarına inanır, hep 
yalan mı bunlar? (Sağdan, gürültüler) 

Gürültü etmeyin, dinleyin, vatandaşı aldat
manıza göz yummıyaeak ve birtakım maskeleri 
indirerek efkârı umumiyeye bu tarafsız maske 
altındaki hakiki yüzü ve zihniyeti açıklamaya 
devam edeceğiz. 

Şimdi size bu anda olan ve olmakta devam 
eden bir hâdiseden bahsedeyim. Yukarıya çıkın, 
matbuata ayrılan locaya gidin. Meclis müzake
relerini C. H. P. zaviyesinden alan ve arzunuz 
veçhile daktiloda tek elden çoğaltılıp suretleri 
Cumhuriyet'e, Vatan'a? Dünya'ya, Yenisabah ile 
Ulm'a avnen dağıtılan Meclis haberlerini gö
rün. Bunların başına, sureti alan gazetenin 
muhabiri ismini koyarak gazetesine gönderir. 
sonra da tarafsızım derler. 

Suphi Baykajn basınla ilgili kanunlar ağır
dır, mahkûm olan gazetecilerle beraber sönen 
ocaklar çoğalmıştır dediler. 

Kimdir mahkûm olan ve takibata uğrıyan 
gazete ve mecmualar. İşte yüzde seksenini teş
kil edenlerden muhtelif isimler : Radyo hafta
sı, özfenerbahçe 'mecmuası, Tiyatro dergisi. 
Seks, Harem, Karmen, Gönül, Magazin, Resimli 
çapkın mecmuası ve saire ve saire. Bunların si
yasetle ve bu iddialarla ne alakası var. Mat
baa binlerce kitap basmış, kanuna göre mat
baanın ismini kitaba koyması lâzımken koyma
mış, mahkûm olmuş, bunların basın hürriyeti 
ilo alâkası var mı? Bütün bu gibi takibat ve 
mahkûmiyetleri çıkarırsak geriye hakaretten 
takibata uğrıyan ve mahkûm olan, 200 - 250 
gazeto ve siyasi mecmua kalır. 

Bunların da yüzdn doksanının C. H. P. liler ve 
C. H. P. Lideri înönü tarafından D. P. li gazeteler 
aleyhhi^e acılan dâvalar olduğu görülür. Madomki 
C. H. P. liler basın kanunlarının ağırlığından 
şikâyet ediyor. Neden öyle ise yüzlerce dâva 
açarak birçok gazeteciyi mahkûm ettiriyor? Bu 
nasıl samimî muhalefettir. Bir C. H. P. li gaze
teci mahkûm olur, feryat ayyuka çıkar. Fakat 
düzünelerle D. P. li gazteci mahkûm olur. Ne 
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yazılır, ne de feryat edilir. C. H. P. li gazeteci 
ler gazeteci de D. P. li gazeteoJer C. H. P. 
ye göro gazeteci değil mi? Ulusun mahkûm 
olan muhabirlerinden bahsedersiniz, neden ha
piste olan Zaferin yazıişleri müdüründen bah
setmezsiniz. C. H. P. li gazeteci mahkûm ol
duğu zaman ocak sönüyor da D. P. li gazeteci 
mahkûm olup hapse girdiğinde ocak yerine si
gara mı sönüyor, izah etsenize bunları? (Sol
dan alkışlar.) 

Suphi Baykam yine sansürden bahsetti : Ya 
sizler sansürün ne olduğunu bilmiyor, yahut da 
bilmemizlikten gelip mahsustan feryadı bası
yorsunuz. Bakın, ben size C. H. P. iktidarı dev
rinden bir telgraf sureti okuyayım. Sansürün 
ve matbuata baskı ile gazetecilerin cezaya uğra
mamak için nasıl yalvardığını ibretle görün : 

Telgraf : 
«Matbuat Umum Müdürlüğüne, bugünkü ga

zetemizin üçüncü sahifesinin ikinci sütununda 
bir Paris telgrafının baş tarafına tertip ha
tası olarak A. A. (Yani Anadolu Ajansı ismi 
yerine) hususi kelimesi konmuştur. Bir ihtara 
mâni olmak üzere keyfiyetti arz eder, saygı-
• arımı sunarım. İmza. Tasviri Efkâr. Cihat Ba
ban.» 

Bu ihtarın soruşuz sualsiz ve mahkemesiz 
omirle gazete kapatmak olduğunu tabiî inkâr 
edemezsiniz. 

REİS — Yarım dakikanız kaldı. 
SEZAÎ AKDAĞ (Devamla) — Size bir mi

sal daha vererek sözlerimi bitireyim. 

«Matbuat Umum Müdürlüğüne, kömürün be
yannameye tâbi tutulması hakkında efkârı 
umumiyeyi tehyiceden ve piyasayı sıkan asıl
sız haber neşrettiklerinden dolayı Vakit, Son 
Posta gazetelerinin on beşer, Haber ve son Telg
raf gazetelerinin de üçer gün müddetle kapa
tıldığına dair olan emirleriniz aynı günde mez
kûr gazetelerin mesul mümessilliklerine imza 
mukabilinde tebliğ edilmiştir. Mevzuubahis ga
zeteler bugünden itibaren çıkmamaktadır. Arz 
ederim. 

İstanbul Valisi yerine 
îmza » 

îşte 1950 ye kadar olan C. H. P. iktidarının 
matbuat hürriyeti ve havariliğinden misaller. 
(Soldan alkışlar) 
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BEİS — Vaktiniz tamamdır, lütfen kürsüyü 

terk edin. 
SEZAİ AKDAĞ — Pekiyi, Reis Bey. 
REİS — Kifayet takririni okuyoruz efen

dim. 

Yüksek Riyasete 
Müzakere» kâfidir. Kifayetin reye yaz'mı 

arz ve teklif ederim. 
Yozgacl 

Numan Kurban 

REİS — Kifayeti müzakere tak 
rinize arz ediyorum. Kabul edenler 
ler.. Kabul edilmiştir. 

Fasıllara geçilmesini reylerinize 
rum. Kabul edenler.. Etmiyenler.. 
miştiı*. 
P . 
201 Maaşlar 

REİS — Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir, 

202 ücretler 
REİS — Kabul edenler... Etini 
yenler... Kabul edilmiştir. 

203 Geçici hizmetliler ücreti 
REİS — Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

204 Ecnebi uzman ve hizmetlilerle 
bunlara yardımcı personelin 
ücretleri 
REİS — Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

206 4178 ve 4598 sayılı kanunlar 
gereğince yapılacak zam ve 
yardımlar 
REİS — Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

207 Ecnebi dil bilenlere 3656 sa
yılı Kanunun 5 nci maddesi 
gereğince ödenecek para mü
kâfatı 
REİS — Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

209 5434 sayılı Kanunun 14 ncü 
maddesinin (D) fıkrasiylc 34, 
38 ve 39 ncu maddeleri gere
ğince T. C. Emekli Sandığına 
yapılacak ödemeler 
REİS — Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

ririni reyle-
•.. Etmiyen-

arz ediyo-
Kabul edil-

Lira 
5 652 769 

(» 767 876 

241 800 

83 520 

43 592 

6 000 

515 610 
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F. Lira, 
301 Merkez daireleri büro masraf

ları 121000 
REİS — Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

302 Vilâyetler büro masrafları 469 800 
REİS — Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

303 Basılı kâğıt ve defterler 10 000 
REİS — Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

304 Posta, telgraf ve telefon ücret 
• ve masrafları 390 300 
REİS — Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

305 Kira bedeli 225 000 
REİS —- Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

306 diyecekler 80 000 
REİS — Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

307 Harcırahlar - 332 000 
REİS — Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

308 4598 sayılı Kanun gereğince 
ödenecek tedavi masrafları ve 
harcırahları - 25 000 
REİS —- Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

309 Taşıt masrafları • 77 000 
REİS — Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

310 Basın ataşelikleri ve haberler 
büro masrafları 5 379 320 
REİS — Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir, 

403 Temsil masraf lan 17 500 
REİS — Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

417 Radyo istasyon ve stüdyoları 
yönetim ve işletme masrafları 5 675 000 

REİS - - Nüvit Yetkin. 

NÜVİT YETKİN (Malatya) — Muhterem 
arkadaşlar; Devlet radyosunun nıasraflariyle 
ilgili bulunan bu fasıl hakkında bir talep ve is
tirhamda bulunacağım. 

Devlet radyosu âmme hizmeti ifa etmek üze
re kurulmuş bir müessesedir. Âmme hizmeti 
görmenin en bellibaşh vasfı umumi menfaat ve 
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ihtiyaçlara hadim olmak ve bu suretle faaliyet I 
ve hikmette bulunmaktır. Halbuki Devlet rad
yosu tatbikatta hakiki ve hükmi şahıslar ara
sında tefrik gözeterek kendisine gelir sağlıya-
cak mevzular ve meselâ reklâm ve ilân talep
lerinde eteni, kendisini idare etmekte olanların 
zihniyetine göre mergup telâkki edilmiyen ha
kiki veya hükmi şahısların ilân ve reklâm ta
leplerini, kabul etmiyecek kadar tarafgir bir 
tutum içindedir. Ayrıca Devlet radyosu haki
kat yolunda halkın Devlete karşı beslediği em
niyet duygusunu hafifletecek beyanlar, yalan
lar yaymaktadır. 

REİS — Nüvit Bey, faslın adı radyo istas
yonları yönetim ve işletme masraflarıdır. Fas
lın mânası üzerinde durarak, rakamları bırakıp 
bu şekilde konuşmanız mümkün değildir. 

NÜVÎT YETKİN (Devamla) — İşletme 
masrafı ile ilgili bir takririm vardır, onun es
babı mucibesini arz ediyorum, efendim. 

Radyo bu yalan konuşmalar ile suç imlemek
tedir.. 

REİS — Türkiye Büyük Millet Meclisinin 
muhterem âzası, fasılların gölgesine sığınarak i 
bu şekilde konuşulmasına asla müsaade ede
mem, Tarih önünde ifade ediyorum, bu tarz
da konuşmanıza devam ederseniz celseyi kapa
tırım, efendim. 

NÜVİT YETKİN (Devamla) — Efendim; 
benim Riyasete hürmetim var. Bir takririn es
babı mucibesini arz etmekten menetmesinler 
beni. Eğer muvafakat etmezseniz inerim kür
süden. (Gürültüler) Fakat, tahsisatla ilgili bir 
takririmi burada izah etmek hakkımdır. 

REİS -«Beyefendi, takririniz hakkında ko
nuşma, izah yapabilirsiniz. Fakat, mütaaddit 
ihtara rağmen, söylemek istediğiniz ve yazdığı
nız şeylerin hepsini burada ifade edemezsiniz. 
(Gürültüler) 

NÜVİT YETKİN (Devamla) — Hayır efen
dim, böyle değil. Bakınız yazılarımı cebime ko
yuyorum. (Gürültüler) 

Şimdi, arkadaşlar, radyo bununla da yetin-
miyerek seçim zamanlarında Seçim Kanunu
nun, bunun dışında vicdan ve toplanma hürri
yetini koruma hakkındaki kanun ile matlabı 
(Basın ve Radyo ile işlenen suçlar hakkında 
kanun) olan 6334 sayılı Kanunun ve Türk Ce
za. Kanununun hükümlerini ihlâl ederek tek 
taraflı, şahısları ve siyasi partileri tahkir, tez-
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yif, isnat ve itham altında tutarak ve dinî his
siyatı bir parti amaline istismar ederek suç işle
mektedir. 

Bu suretle gayesinden tamamen uzakla
şıp keyfî ve haksız tasarrufla bir siyasi parti 
ve zümrenin propagandasına ve tahakkümüne 
vasıta olan radyoya ait, bütçenin 417 nci fas
lında mevcut tahsisatın tamamen kaldırılması 
talebiyle ve bugün C. H. P. Grupunda mevcut 
bütün arkadaşların imzasını taşıyan bir takri
ri takdim ediyorum. (Sağdan, bravo sesleri, 
alkışlar) (Soldan, gürültüler) 

REİS — Bülent Ecevit 
BÜLENT ECEVİT (Ankara) — Efendim, 

söz ve müzik yayınlarına temas ettiği için bu 
fasılda söz aldım. 

Söz yayınlarının yapılış tarzında radyo ka
nuni bir vazifesini ihlâl etmektedir. Radyonun 
vazifelerinden biri, Vekil Beyin de ifade et
tikleri gibi demokrasiyi yaymaktır. Demokra
sinin başlıca bir şartı seçim hürriyetidir, seçim 
hürriyetinin temeli de eşitliktir. Vekil Bey, biz 
radyoyu kullanışımızın hesabını seçmen karşı
sında açık alınla vereceğiz, dediler. Açık alınla 
veremiyeceklerclir. (Soldan, gürültüler) 

REİS — Siz sözünüze devam edin. 
BÜLENT ECEVİT (Devamla) — Açık alın

la hesap verebilmelerine birinci engel radyoyu 
kullanış tarzıdır. Açık alınla hesap verebilmek 
için eşit mücadele imkânlarına riayet etmek lâ
zımdır. İktidar buna yanaşmamaktadır. 

Burada sık sık İktidar Partisinden arkadaş
larımız, gazetelerin, âmme hizmeti yapan gaze
telerin, objektif haber vermediklerini söylerler. 
Asıl bir devlet ve âmme müessesesi olan Dev
let Radyosu haber yaymlariyle objektif haber 
verme usulünü çoktan terk etmiştir. Bunun size 
son bir delilini İstanbul Demokrat Parti Başka
nı Kemal Aygün'ün 22 Şubat tarihli beyanatın
dan vereyim : «Her gün kütleler halinde Demok
rat Partiye iltihaklar oluyor, isimlerini rad-

j yodan dinliyorsunuz. Bunların içinde, arada 
I sırada, ölmüş kimselerin de isimleri okunuyor. 
| Bu bir muhalefet oyunudur. Sinirlenen sinir-
j lensin, çatlıyan çatlasın, yolumuza devam ede

ceğiz.» 
(Soldan, «doğru» sesleri) Doğru, milletin 

yarısından çoğuna »sinir harbi açtığınızı itiraf 
[ ediyorsunuz. Bu sinir harbini açan, Türk rad-
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yosudur, yabancı radyosu değil. Burada bir ı 
Demokrat Parti Balkanının ağzından ölmüşle- | 
rin de Demokrat Partiye iltihak ettiğinin Dev- | 
let Badyosunda bildirildiği itiraf ediliyor. Ga- | 
zeteW burada sık sık itham edilirler, neden 
haberleri tahkik etmeden verirler, diye. Şu 
hal'de neden bir âmme müessesesi olan radyo j 
neşrettiği haberlerin doğruluğunu tahkik etmez? ! 

Muhterem arkadaşlarım... 

REÎS — Tamamdır Beyefendi, vaktiniz dol
muştur, lütfen kürsüyü terk ediniz. 

Hasan Tez. j 
HASAN TEZ (Ankara) — (Soldan, alkışlar) j 

Bu radyonun adına «Devlet Radyosu» diyoruz, j 
Devlet işlörini doğru olarak Türk Milletine 
duyurmakla vazifeli radyodur. Bu radyo De- I 
mökrat Partiye hizmet edemez. Bunun için, 
Demokrat Partiye hizmet eden bu radyonun 
bütün masrafının Demokrat Parti Genel Mer
kezi tarafından ödenmesi lâzımdır. Bu haliyle 
«Devlet Radyosu» isminin «Radyo» olarak de- ! 
ğiştirilmesini teklif ediyorum. İ 

Murakabenin kuvveti, Demokrat Parti Ge
nel Başkanlığı ile, Başvekilliğin bir şahıs uh
desinde toplanması suretiyle ihlâl edilmektedir. 
(Soldan, şiddetli gürültüler) 

Allah sizi bu milletin başından yok etsin, 
inşallah! (Soldan, seni yok etsin, sesleri) (Sağ
dan alkışlar) 

REİS — Bahadır Dülger. 
BAHADIR DÜLGER (Gazianteb) — Arka- | 

dâşlâr, burada açılmış olan münakaşayı son za
manlarda politika ve propaganda mevzularında j 
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neşredilmiş en kuvvetli eserlerden bir tanesinden 
almış olduğum bir pasajı okumak suretiyle bir ne
ticeye bağlamak istiyorum. (Sağdan; ilmî konu
şacaksın demek sesleri, gülüşmeler) 

Tabiî, âlimler yalnız sizde bulunmaz ya. 
La propagande, Nouvelle Foree Politique ad

lı kitapta diyor ki... (Sağdan; gürültüler, gülüş
meler) 

FETHİ ÇELlKBAŞ (Burdur) — O kitap 
eski. (Sağdan; gülüşmeler) 

REÎS — Fetlıi Bey, size bir ihtar veriyorum. 
Bu kadar müdahale edilmemesi ricasında bulun
dum, ısrar ediyorsunuz. (Sağdan; gürültüler; 
kendi partililerine de ceza versen e, sesleri gülüş
meler) 

REÎS — Bahadır Bey, bir dakika. 
REÎS , (Ayağa kalkarak) — Türkiye Büyük 

Millet Meclisinin muhterem azalan, muhalefet 
kürsüye geldiği zaman, muvafakat mebuslarının 
kendilerini sükûnetle dinledikleri halde iktidar 
mensuplarından birisinin kürsüye gelmesi halin
de muhalefetin sebepsiz ve lüzumsuz ileri derece
deki müdahalesi, mütaaddit ihtarlarımıza rağmen 
devam etmiştir. Müzakerelerin selâmetini ihlâl 
edici fazla gürültü edilmesi ve kürsü hürriyeti
ne vâki tecavüzlerin devamı karşısında müzake
reye imkân kalmamıştır. Bunu Türk milleti ve 
tarih önünde tescil eder ve bu gürültüler içinde 
çalışmak imkânı kalmadığından 94 ncü madde ge
reğince bir saat müddetle celseyi tatil ediyorum 
efendim. 

Kapanma saati : 15 



I K Î N C Î CELSE 
Ağılma saati: 16 

REÎS — Reisvekili Agâh Erozan 

KÂTİPLER : Mehmet Ali Ceylân (Kırldareli, Abdullah Keleşoğlu (Samsun). 

REİS — Celseyi açıyorum. 
Bahadır Dülger. 
NUSRET SAFA ÇOÇKUN (Erzincan) — 

usul hakkında. 
REİS — Henüz müzakereye başlamadık. Usul 

mevzuubahsolamaz. 
BAHADIR DÜLGER (Gazianteb) — Muh

terem arkadaşlar, radyo meselesine vâki itirazlar 
üzerine politika mevzularında ehemmiyetli bir 
eser olLaın La propagande, Nouvelle Force Politique 
kitabından aldığım bir pasajı muhalif arkadaşla
rımıza ilmî bir cevabolmak üzere burada ay
nen okuyorum: «sayfa 274» Eğer Hükümet âm
me efkârının mümessili ise ona hesap vermek için 
onunla devamlı bir surette temas halinde bulun
malıdır. Çünkü milleti bütün hâdiselerden, bü
tün tafsilâtiyle haberdar etmeye mecburdur. Bu 
haber verme faaliyetini bir propaganda hüviye
tine çıkarmak salâhiyetini haiz midir, değil mi
dir! Kendi kendimize bunu sorabiliriz. Bu sua
lin cevabı müıspet olabilir. İktidarı elde etmek 
maksadiyle sarf olunan gayretlerin mükemmel 
bir şekilde tezahürü isteniyorsa, Hükümete mut
lak surette propaganda yapmak hakkının tanın
ması icabeder. Hükümet politikasını izah etmek, 
yaptığı işleri öğmek ve iktidara devam etmesini 
haklı gösteren sebeplerin teferruatını anlatmak 
için umumi efkâra bizzat hitabetmelidir.» dedik
ten sonra; 

«Hükümet bu uğurda ideolojik bir aksiyona 
geçebilir ve bu maksatla Hükümet faaliyetini tâ
yin eden kanunların emrinde bulundurduğu bü
tün vasıtalardan tamamiyle istifade edebilir.» di
yor. 

Şimdi arkadaşlarım, bütün mesele demokra
tik bir sistem demokratik siyasi mücadele an
layışında ortaya çıkmaktadır. Demokratik ida
rede propaganda yoktur. Propaganda totaliter 
rejimler tarafından ieadedilmiş ve siyasi mak
satlar hizmetine konulmuş bir siyasi faaliyet

tir. Demokratik bir sistemde; otoriter sistemle
re mahsus olan 'bir propaganda faaliyetini ida
me ettiren muhalefeti .karşılamak üzere de
mokratik bir mücadele vasıtası olarak radyo
nun kullanılması, .radyodan Hükümetin nofeta-
yi nazarını, düşüncelerini, politikasını ve ken
disinin iktidarda devam etmesini icabettiren se-
'bepleri izah etmesi meşrudur ve demokratik an
layışlara ve rejimin esasına uygundur (Soldan 
alkışlar) 

REİS — Hamza Eroğlu. 
HAMZA EROĞLU (Adana) — Muhterem 

arkadaşlarım; 417 nci faslın müzakeresi cere
yan etmektedir. Bu fasla ait bir takririmiz var
dır. Rodyo yönetim ve işletme masraflarının 
<bu fasıldan kalkmasını istiyoruz. 

Bunun esbabı mucibesi şu: 
Evvelâ radyo âmme hizmeti görmekle va

zifeli bir müessesedir. Halbuki radyo, bütün 
tasarruflarında âmme (hizmeti ile bağdasamıya-
cak fiiller işlemiş, vatandaşa açıkça kötü söz
ler söylemiş, kötü sözleri reva görmüştür. Ay
rıca radyo siyasi kademelerinin taktâirlerivle 
hareket etmekte ve keyfî bir rejim kurmakta-
lır. Radyo rejimi bir taraflı işletmenin rejimi
dir. Demokrasi rejimiyle, demokrasi rejiminin 
hakkıyle tatbik edildiği memleketlerde siyasî 
partilerin karşılıklı olarak eşit bir şekilde rad
yoda propaganda yapmaları öteden beri alışıl
mış bir ılıal ve tabiî bir hak ve âdet olmuştur. 
Bâzı • memleketlerin mevzuatına da bu hak bir 
kanun şeklinde geçmiştir, intikal etmiştir. İtal
ya'da Fransa'da, Amerika Birleşik Devletle
ri'nde olduğu gibi. Bu hak Müyük Britanya'da 
da hir örf ve âdet şeklindedir. 

Çok muhterem arkadaşlar. Burada, benden 
<vvvel konuşan Bahadır Dülger konuşmasına 
mAsnedolarak bir yazarın kitalbmdan bahsetti. 
Hükümet cevan vermek için temas etmeve mec
burdur dedi: Evet propaganda yapmaya mec-
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burdur dedi. Evet. Propaganda yapmaya mec- I 
'burdur. Evet. Ama Vatandaşa tecavüz etnfek 
için radyoyu kullanmaya mecbur değildir ar
kadaşlar. (Sağdan, alkışlar) 

REİS — Vaktiniz 'bitti. Cümlenizi tamamla
yın. 

HAMZA EROĞLU (Devamla) — Muhterem 
arkadaşlar; radyodan istifade eden Hükümet, 
radyodan istifade eden Demokrat Parti, rad
yodan istifade eden hiejbir hukuki hüviyeti !bu-
lunmıyan Vatan Cephesi. Asla. Bu olmaz arka
daşlar. (Sağdan, alkışlar) 

BEİS — Cümlenizi tamamlayın. 
HAMZA EROĞLU (Devamla)-— Muhterem 

arkadaşlarım; size tbir ilim adamının, Profesör 
Bafhrî Savcı'nm, radyo nıühasdbetiyle gecen 
sene Siyasal Bilgiler Fakültesi mecmuasında 
çıkan hir yazısından bir pasaj okuyacağım... 

BEİS — Hamza Bey size iki defa cümlenizi 
tamamlamanızı ifade ettim. Her hangi bir pa-
raj okumanız mümkün değildir. Müddetiniz j 
geçmiştir efendim. Buyurun. 

Nusret Kirişciosrlu. 
NUSRET KÎRlŞCİOÖLU (Sakarya) — Sı

rana Bahadır Dülger'e veriyorum. 
REİS — Bahadır Dülger, 'buyurun. 
BAHA DTE DÜLGER (Gaziante'b) — Muh

terem arkadaşlarım, sözlerimi şu cümle ile bi
tirmiştim. Dedim ki, bütün mesele radyonun şu 
veya İra istikamette kullanılmasıdır. Yani hal
ka hakikatler hakkında acık fikirler vermek I 
uğrunda kullanılması ve 'bütün meseleleri te-
ferruatiyle halkın efkârına bildirilmesinden cı- | 
kıyor. Eğer muhalefet partisi tam mânasiyle 
otoriter bir anlayışla propagandayı siyasi mü
cadelede bir vâsıta olarak kullanmasa idi bu 
mesele başka bir istikamet alabilirdi. | 

Bunun size en taze misalini vermeğim. Dış 
işleri bütçesi konuşulurken muhalefet lideri bu
raya gelmiş 10 senede» beri kendi muhalefet i 
teşkilâtının fikir fikir, kale kale ret ve cerlıet- ! 

:tiği bir politika manzumesinin tam aksi olan j 
bir görüşü burada kabul etmiştir. | 

Arkadaşlar, Kore kararını verdik, itiraz ot- I 
tiniz. 1950 den beri buradayız, NATO'ya gir
diğimiz zaman bize milleti nasıl mükellefiyet
ler altına sokduğumuzu sordunuz. 

BElS — Beyefendi, bu tarzda, konuşmanıza 
devam edemezsiniz. 

BAHADIR DÜLGER (Devamla) — Misal- I 
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leri daha uzatmaya hacet yok. Şimdi, görülü
yor ki ; 10 seneden beri tezahür etmiş olan fi
kirlerini 10 sene sonra, bir tarafa bırakıp, 
(Sağdan, gürültüler, anlamamışsın, sesleri) 
hakikatler üzerine dönebiliyorlar. Böyle bir an
layışla çalışan ve hakikatlere ancak hâdisele
rin zoru ile dönebilen muhalefet propagandası
na karşı elimizde bulunan bütün vasıtalara mü
racaat etmek suretiyle karşı koyacağız. (Sağ
dan ; gürültüler) 

BEİS --- Kifayet takriri var. Okuyoruz. 

Yüksek Reisliğe 
Müzakerenin kifayetinin reye vaz'ını teklif 

ederim. 
Diyarbakır 

Hâmid Zülfü Tigrol 

EMİN SOYSAL (Maraş) -• Aleyhinde ko
nuşacağını. 

REİS — Buyurun. 
EMİN SOYSAL (Maraş) —• Muhterem ar

kadaşlar, muhalefetten iki kişi iktidardan da 
bir kaç kişi 'konuştuktan sonra hemen usulü 
veejhlle yeterlik önergesi mütehassısları'tara
fından derhal yeterli önergesi Riyasete sunul
du. memleket için ve milletimiz için hakikaten 
üzerinde durulmaya değer bir mevzuun 'beş on 
dakika içinde halledilmesine imkân yoktur. Ve
kil buraya çıkar, kendi noktai nazarına göre 
kanunların çerçevesi dışında konuşmaya başlar. 
İktidar sözcüsü müteaddit defa çıkar, kendi 
noktai >nazarnıa göre hiz şunu yapacağız bunu 
yapacağız diye mesnedsiz, delilsiz, Kore kara
rına kadar konuşuyor. Ama muhalefetten iki ki
şi çıkar bey <on dakika konuşur ve mesele da
ha tenevvür etmeden kifayet verilir. 

REÎS — Emin Bey, kifayet üzerinde. 
EMİN SOYSAL (Devamla) — Kifayet üze

rinde kâfi mit 
Muhterem arkadaşlar, kifayet üzerinde söy

lediklerimin kâfi olduğunu Biyaset söylüyor. 
Fakat bizim, tahsisatın kaldırılması hakkında 
söyliyeceklerimiz kâfi değildir. Vek'iMn ve söz
cünün söyledikleri tamamen sadet dışındadır. 
kanun haricindedir ve eğer kanun dışı istika
mette gidilirse bu memlekette idare de gayri-
meşruiyete doŞru gider. 

MUZAFFER KUBBANOĞLU (Manisa) — 
Reis Bey, hatibin konuşmalarını dikkat etmi
yorsunuz. Gayrimeşruiyetle itham. etti. 
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REİS — Muzaffer Kurbanoğlu Bey, Riya

set "bu söylediklerinizi duymamıştır. Zabıtlar 
telfkifk edilecektir efendini. 

Efendim, Emin Soysal arkadaşımızın söyle
dikleri gibi muhalefetten iki değil üç kişi ko
nuşmuştur. 3 arkadaş da iktidar tarafından ko
nuşmuştur. Altı kişi konuştuğuna göre kifayet 
takririni reye arz ediyorum. Kabul edenler... Et-
miyenler... Kifayet kabul edilmiştir, efendim. 

Bir takrir var, okuyoruz. 

Yüksek Başkanlığa 
Devlet radyosunun : 
1. Çocukları, ölüleri, halen Demokrat Parti

den olanları, hukukî olmıyan Vatan Cephesine ge
çenler diye devamlı surette yalan yayınlar yap
ması, 

2. Vekillerin, D. P. li mebusların I). P. kon
grelerinde söyledikleri, Devlet icraatiyle bir ilgisi 
bulunımıyan tek taraflı partizan nutuklarını yay
ması, 

3. Müdafaa ve cevap imkânından mahrum 
olan bâzı vatandaşları (Cumhuriyet Gazetesi Baş
yazarı Nadir Nadi, Vatan Gazetesi Başyazarı Ah
met Emin Yalman, Yeni Sabah gazetesi sahibi 
Safa Kılıçlıoğlu gibi) teşhir, tezyif ve küçük dü
şürücü yayınlan pervasızca ve mütaaddit defa 
yayması; 

4. Demokrat Partinin; ocak, bucak, ilce ve il 
teşkilâtının her çeşit ilân, beyan ve nutuklarını 
hiç çekinmeden yayınladığı halde, diğer partilere 
bu yolda bir hak tanınmaması; 

5. Neşriyatında, sadece Devlet müesseselerinin 
uymaya mecbur olduğu tarafsızlığı ve doğruluğu 
ihlâl ederek taraf tutup, yalan söylemekle de kal
mayıp, 1957 seçimlerinde kampanya süresince ve 
propagandanın yasak olduğu günlerde ve seçim 
gününde, Yüksek Seçim Kurulunca da yapılma-
mam gerektiği-ve suç olduğu tesbit edilen propa
ganda yayınlarina devam etmesi ve bu neşriyatı 
sıralarında ayrıca yalnız Vekillerin değil, Demok
rat Parti sözcülerinin Devlet icraatiyle hiçbir il
gisi bulunmıyan şahıslan tezyif ve tahkir edici, 
itham, isnat ve iftiralarla dolu ve dinî hissiyatı 
D. P. lehine istismar mahiyetinde beyanları yap
mak suretiyle, 5545 sayılı Seçim Kanununu, 6787 
sayılı Vicdan ve toplantı hürriyetlerini korama. 
Kanunu, 6334 sayılı Basın ve radyo voliyle işle
nen suçlar hakkındaki Kanunu ve nihayet Türk 
Ceza Kanununun 163 ncü maddesini ihlâl ederek, 
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hapis cezalanın müştekim suçlan mütemadiyen 
ve mütevaliyen işledikten 'başka, bu mü
essesede çalışan masum Devlet memurları
nı da bu suçlara teşvik ettiği milletçe 
ve dünyaca ret ve inkâr olunamıyaeak bir 
surette bilinmekte olan Devlet radyosu için 1960 
bütçesinin 417 nci faslına konan 5 milyon 675 000 
liralık tahsisatın tamamen kaldırılarak, Devlet 
radyosunun hakiki hüviyetini iktisabettiği zaman 
gerektirdiği tahsisatın konması imkânım muhafa
za etmek üzere, faslın karşılığına 1 (bir) lira kon
masını arz ve teklif ederiz. 

Malatya 
N. Yetkin 

Uşak 
A. R. Akibıyıkoğkı 

Ankara 
A. Üstün 

Sivas 
A. Kangal 

Urfa 
A. Akan 
Ankara 

A. Doğan 
Çankın 

F. Arkan 
Tunceli 
F. Ülkü 

Urfa 
Y. Alhas 

Ordu 
A. Onat 
Mardin 

II. Kermooğlu 
Tokad 

S. Eken 
Sivas 

N. Yaraş 
Mardin 

S. Telliağaoğltı 
Uşak 

A. Ural 
Mardin 

S. Dursun 
Uşak 

R. Salıcı 
Tokad 

R. Ulusoy 
Ankara 

M. A. Ceritoğlu 

Çankırı 
K. Tabak 

Maraş 
E. Soysal 
Çankırı 
N. Fırat 
Adana 

H. Eroğlu 
Adana 
H. Öner 
Çankırı 

K. Barlas 
Mardin 

V. Dizdaroğlu 
Sivas 

Y. Kooabay 
Bingöl 

M. N. Okçuoğlu 
Giimüşane 
N. Coşar 

Uşak 
A. Çalıkoğiu 

Adana. 
S. Baykam 

Elâzığ 
H. Müftügil 

Elâzığ 
M. Altmdoğan 

Erzincan 
C. Işık 
Ankara 

M. Akpınar 
Malatya 

M. Kartal 
Sivas 

C. özcan 
Kars 
t. Ih 
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Ankara 
î. înan 
Burdur 

O. Ercoğlu 
Ankara 

î. Seçkin 
Niğde 

V. Mengi 
Adana 

A. Karaımüftüoğlu 
Kars 

B. öcal 
Hatay 

R. Bahadır 
Elâzığ 

N. öztürk 
Hatay 

ö. F. Reşa 
Niğde 

Ş. R. Soyer 
Ordu 

F. Güley 
Gümüşane 

S. Kadirbeyoğlu 
Ordu 

K. Sağra 
Erzincan 

Âdil Sağıroğlu 
Sivas 

R. Çelteikli 
Ankara 

H. O. Bekata 
Urfa 

A. Koksal 
Zonguldak 

Avni Yurdabayrak 
Hatay 

A. Aral 
Mardin 
K. Boran 
Malatya 

N. Akyurt 
Sivas ~ 

H. Ateşalp.. 
Maraş 

N. Durakbaşa 
Urfa 

O. Ağan 
Malatya 
A. Fırat 
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Mardin 

H. R. Tankut 
Maraş 

A. Yaycıoğlu 
Maraş 

K. Aksüyek 
Sivas 

Ş. Moran 
Ankara 
H. Tez 
Ankara 
S. Soley 
Ankara 

I. S. Omay 
Tokad 

B. Şeyhoğlu 
Hatay 

S. Hocaoğlu 
Gümüşane 
H. Polat 
Adana 

M. Yılmaz Mete ~ 
Kars 

H. Erdoğan 
Ordu 

H. Yürür 
Erzincan 

R. Bayındır 
Kars 

M. Hazer 
Ankara 

R. Dengin 
Adana 

N. Arman 
Adana 

A. Menteşoğlu 
Tokad 

R. önder 
Elâzığ 

t. H. Talay 
Burdur 

F. Çelikbaş 
Sivas 

N. Ilter 
Çankırı 

E. Yalçınalp 
Maras 

H. Gürün 
Niğde 

R. Gürsoy 
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i Adana 
1 R. Tekeli 
i 

\ Mardin 
I 

? A. Uras 
j Van 
I T. Doğuışıker 
j Erzincan 
| N. Yıldırım 
! Ankara 

B. Ecevit 
Tokad 

Ş. Kitapçı 
Urfa 

A. Odabaşı 
REÎS 

Tokad 
D. Yurdakul . 

Maraş 
K. Bayazıt 

Adana 
K. Gülek 

Elâzığ 
F. Karakaya 

Tuncali 
A. Bora 
Adana 

M. Geçioğlu 
Adana 

K. Sarıibrahimoğlu 

— Efendim, takriri dinlemiş bulunu
yorsunuz. 

BAHA AKŞÎT (Denizli) — Efendim, usul 
hakkında söz istiyorum. 

REÎS — Nedir 1 
BAHA AKŞÎT (Denizli) — Tahrir tarzı ve 

takririn ifade ettiği mânalar hakkında. 
REÎS — Takririn ifade tarzının teleple alâ

kası yoktur. Takririn son fıkrasına göre bu fa
sıldaki tahsisat miktarının bir liraya indirilme
si teklif edilmektedir. Bu sebeple takrir üzerin
de bir müzakere açılmasını Riyaset doğru bul
mamaktadır. Bu itibarla yalnız faslın bir liraya 
indirilmesi hususunu reyinize arz ediyorum. Ka
bul edenler... Etmiy enler... Reddedilmiştir. 

Faslı reyinize arz ediyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

F. Lira 
450 Üniversite ve yüksek okullar

da okutulacak öğrencilere ve
rilecek burslar 54 000 
REÎS — Kabul edenler... Etmi-
vPTiler... Kabul edilmiştir. 

451 Yayın, turizm ve propaganda 
masrafları 3 680 000 

AZÎZ URAS (Mardin) — Söz istiyorum. 
REÎS r— Buyurun. 
AZÎZ URAS (Mardin) — Arkadaşlar, turizm 

afişleri ve propaganda yayınlan tamamen gay-
rikâfidr. Eksik ve mütehassıs ölmıyan zevat ta
rafından hazırlandığı aşikârdir. Kifayetsizlik 
yalnız bu noktada değildir. Memleketin her ta
rafına şâmil olmaması dolayısiyle da gayrikâfi-
dir. Bu meyanda meselâ turizm bakımından 
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muazzam eserler vardır, bunları bilir mi? Mese
lâ (Metin) harabelerini bilir mi? Bunları bil
mez. Velhasıl halen mevcudolan çok tarihî hazi
nelerimizin farkında mıdır? Eğer farkında ise 
bir parça da o taraflara gidilip yerinde tetkik 
edilerek gerek iç ve gerekse dış propaganda 
için bunların afişlerinin yapılması lâzımdır. 
Meselâ Daryus'un Romalılarla Perslerin kur
muş oldukları büyük menzilleri ve büyük eser
leri eğer tetkik edilip fotoğrafları alınırsa, mem
leketimize en azından, en azından muazzam tu
ristik kafileler gelecektir. Tahmin ediyorum ki, 
bu işlerde çalışan arkadaşlarımız bunları bil
memektedir. Halen propaganda işlerini yapan
ların oraya gitmeleri ve bu eserleri tetkik edip 
fotoğraflarını almalarını rica ederim. 

REİS — Hamza Eroğlu. 
HAMZA EROĞLU (Adana) — Yerimi Meh

met Hazer'e veriyorum. 

MEHMET HAZER (Kars) — Muhterem ar
kadaşlar, bu fasılda 3 800 000 lira tahsisat 
var. Demin arkadaşım Aziz Uras'm temas ettiği 
gibi, turizm hizmetleri memleketin her yerine 
teşmil edilememiştir, belki de bu, imkânsızlık
tandır. Ama biraz da Turizm Umum Müdürlü
ğünün bâzı bölgeleri ihmal etmesinden ileri gel
mektedir. Doîhı'daki tarihî, kıymetli bâzı eser
ler tetkik edilmemiştir. Çıkan broşürler muay
yen bâzı yerlere inhisar ettirilmiştir. Meelis'te 
bize verilen bâzı vesikalarla tetkik etmek imkâ
nına kavuştuk. Ama bunların bir kısmı bu mem
leketteki asarı belirtecek vesikalar değildir. 
Avrıca yayın hizmetleri arasında, geçen bütçe
de de arz etmiştim, Basın - Yayın ve Turizm 
Umum Müdürlüsünün bir broşürü vardır. Bu 
broşür maalesef tıpkı radyoda olduğu gibi par
tizan olarak yanılmıştır. Broşürün bir yerinde 
dernl, iki yerinde, hattâ üç yerinde Demokrat 
Partiden; bizim partimiz, diye bahsetmiştir. 

Halbuki, Basın - Yayın ve Turizm başlısını 
taşımaktadır, üzerinde. Bunun masrafları Dev
let bütçesinden çıkmaktadır. Bu ne âmme hiz
meti psasma, ne de âmme hizmeti vasfına uy
maz. Ve ne de Turizm teşkilât Kanununun esas, 
madde ve mânasına uymaz. 

Arkadaşlar, şikâyet ettiğimiz ve haklı ola
rak ısrar ettiğimiz mevzularda, inadına, haksız 
olarak karşımıza çıkıldığını görürüz. Bu ısrar
dan vazgeçsinler. Vekil Beyin bu yolda Yük
sek Meclis huzurunda izahatta bulunmasını arz 
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ve rica edeceğim. Bu mevzu hakkında maalesef 
o günden beri hiçbir tahkikat yapılmamıştır. 
Yapılmış ise, Vekil Bey gelsinler burada söyle
sinler, izah etsinler, suç vardır. 

KEMAL SARIÎBRAHÎMOĞLU (Adana) — 
Muhterem arkadaşlarım; yayın, turizm ve propa
ganda» masrafları için 3 küsur milyon liranın 
ayrılması bu vekâletin kuruluş sebeplerine ve 
gayesine ehemmiyet verilmediğinin bir nişane-
sidir. Yayın, turizm ve propaganda bu vekâle
tin esas meşgalesini teşkil etmelidir. Ve bu 
para çok azdır. Ben şahsan vakit çok dar ol
duğu-için seçim bölgemi ilgilendiren bir mevzu 
üzerinde duracağım; Çukurova turizm bakımın
dan tarihî değerleri haiz birtakım kaleler ve 
beldelerle süslüdür. Meselâ Anavarza, Yılan Ka
le ve Tunuslu Kalesi tarihî eski kalelerdir. İhmal 
edilmiştir. Restore edilmeli, bakılmalıdır. Sani
yen Kadirli'nin Karatepe mevkiinde Hitit'lilere 
ait tarihî eserler bulunmuş ve burada tarihî 
değeri haiz bir merkezi hükümetin mevcudol-
duğu tarihçiler tarafından tçsbit edilmiştir. 
Kazılar devam etmektedir. Burasını turistik 
biı« mahal haline getirmek için ve turistleri 
cezbedecek birtakım tesisler vücuda getirmek 
Hükümetin gayesi olmalıdır. Gerçi bâzı hazır
lıklar yapılmakta olduğunu duyuyoruz. Ada-
na'yı Ceyhan'a bağlıyan asfaltın Ceyhan'dan 
Kadirli tarikiyle Karatepe'ye bağlanması ve 
Karatepe'de sıhhi otellerin inşası burayı cazip 
bir hale getirecetkir. Burası Ceyhan nehri üze
rinde fevkalâde güzel manzaralı bir yerdir. 
Bu hususu, Vekil Beyin dikkat nazarına arz 
ediyorum. Karatepe üzerinde durulmasını bil
hassa istirham ediyorum. 

REÎS — Buyurun. 
ABDULLAH YAYCIOĞLU (Maraş) — Muh

terem arkadaşlar, bu fasıl münasebetiyle bu 
sene Bursa'daki hüzün verici bir müşahedemi 
arz etmek istiyorum. Bursa'ya gitmiştim, ora
da bir Yeşil Türbe var. Bir subaylar heyeti 
geldi, türbeyi gezdiler. Onları mütaakıben grup 
grup ecnebiler geldiler. Fakat subaylar heyeti
ni mütaakıp Türbe kapanmıştı. Ecnebiler gez
mek istediler, fakat kapıcısını bulamadılar. 
Bu mesele ile bir subay alâkadar olmıya baş
ladı ve Türbenin bekçesini bıfmak için hum
malı bir faaliyet gösterdi. Nihayet bekçiyi 
buldu ve ecnebiler Türbeyi gezebildiler. Bununla 
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arz etmek istediğim şudur : Bursa gibi turistik 
bir şehirde böyle tarihî eserlerin kapısında 
devamlı bir bekçinin bulunmaması hakikaten hü
zün vericidir. Vekil Beyin bu hususlarda dik
katini çekmek isterim. 

RElS — Faslı kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

P. Lira 
45C Milletlerarası münasebetlerin 

gerektirdiği masraflar 294 000 
REİS — Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

501 Geçen yıl borçları 2 500 
RElS — Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

502 Eski yıllar borçları 5 001 
REİS — Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

601 Ajans tahsisatı ve ajans dış 
muhabirlerinin her türlü ücret 
ve masrafları 2 850 000 

EMÎN SOYSAL (Maraş) — Muhterem arka
daşlar; bu ajans partizan haberler vermektedir. 
Buraya bir hayli, iki milyon küsur para konmuş
tur. Mütemadiyen Demokrat Partinin kongrele
rini şunları, bunları vermektedir. Bu işe mâni 
olmak lâzımgelir, bu bir. 

İkincisi, bu ajansta ne kadar memur çalışıyor. 
Bu memurlar her gün çalışıyorlar mı? Yoksa ayda 
bir gelip maaşlarmı mı alıyorlar? Vekil Bey geçen 
sene yapılan masrafı lütfetsinler. Ne kadar memur 
çalışıyor, bunların vazifeleri nedir? Ne iş gör
mektedirler? Bu hususlarda bize maûmat versin
ler. Yoksa şunun, bunun akrabası buraya yerleşti
rilmiş de para mı alıyorlar? (Soldan, gürültüler) 
(Sağdan, bravo sesleri) Bizi tenvir etsinler. 
(Sağdan, bravo sesleri) 

REİS — Faslı reylerinize arz ediyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

F . Lira 
711 Makina, alet ve malzemelerin 

onar İması ve yenilenmesi 3 030 000 
REİS — Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

741 Radyo istasyonları yapımı her 
türlü masrafları . 14 045 O0O 
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REİS — Mehmet Hazer. 
MEHMET HAZER (Kars) — Muhterem ar

kadaşlar, yeniden kurulacak radyo istasyoları 
hakkında bir iki noktada maruzatta bulunacağım. 
Bu arada yapılacak bu radyo istasyonların n 
yeri teknik esaslara göre tesbit edilirken millî 
bir ihtiyaci da göz önünde bulundurmak lâzım. 
Hudutlarımızın ötesinde yapılan zararlı bir ideo
lojiye karşı kontr neşriyat yapmak mecburiye
tindeyiz. Bir paratoner teşkil edecek olan bu is
tasyonun kurulması bir memleket vazifesi haline 
gelmiştir. (Soldan; bravo sesleri, doğru, doğru 
sesleri) 

Rusya'nn Nahçıvan'da, Erivan'da ve Lenina-
kan ve Tiflis 'teki radyo istasyonları bizim İstan
bul ve Ankara radyolarımızı çok kere dinletmiye-
cek kadar kesif neşriyat yapmaktadırlar. Bunlar 
arasında Türkçe neşriyat da vardır. 

Bu radyonun birisi Kars 'ta yapılacaktır. Ev
velce de teşebbüslerimiz var, ricalarım z vardı. 
Hakikaten Kart'ta Türkçe yayın yapıldığı tak

dirde memleketin dışında bulunan büyük bir 
Türk kütlesine de hitabetmek imkânı hâsıl ola
caktır. Şimdiye kadar gecikmiş olan bu hizmetin 
bir an evvel tahakkukunu bir millî vazife olarak 
Hükümetten rica ediyrouz. Bugün bu bütçeye 
konulan 14 milyon lira ile yapılacak radyo mer
kezlerinin adedini bilmiyorum. Ama her hlade 
ilk ele alınması lâzımgelen Kars olmalıdır - Karslı 
olduğum için söylemiyorur - Rusya 'daki neşriyata 
mukabele için en iyi merkezin Kars olduğunu arz 
etmek isterim. 

REİS — Bülent Ecevit 
BÜLETN ECEVİT (Ankara) Efendim, yeni 

radyoların yapılması gerekçesini benden önce 
Sayın Mehmet Hazer arkadaşımız belirttj. Ken
di radyolarımız, İstanbul, Ankara ve İzmir rad
yoları, bilhassa Doğu ve Güney - Doğu bölgele
rinin 'bâzı yerlerinde iyi işitilmemektedir. Bu 
yüzden buralardaki bir 'kısım vatandaşlarımız 
yabancı radyoları dinlemek zorunda kalıyor
lar. Bilhassa yeni radyo istasyonlarının burala
ra kurulması ve sesini duyurmassı lâzımdır. Fa
kat arkadaşlar memlekette ve bu bölgelerde 
Devlet Radyosunun dinlenmemesinin tek sebe
bi teknik hususlar değildir. Radyoyu açan va
tandaş »bunun kendi Devletinin radyosu oldu
ğunu, radyoda duyduğunun kendi Devletinin 
sesi olduğunu bilmelidir. Bakın size bir hatı
ramı nakledeyim. 21 Ocak akşamı dolmuşla 
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Adana'dan Gazianteb'e gidiyordum. Dolmuşun 
radyosu çalıyordu. Sayın Başvekilin muhalefet 
balkanına çatan nutku okunuyordu; şoför din
ledi, dinledi, artık tecavüzlerin tahammül öl
çüsünü aştığı !bir sırada radyoyu kapattı. 

RElS — Beyefendi, bu fasla mı girer? Gir
mez Beyefendi. Birinci İhtan veriyorum. 

Aziz Uras Beyi örnek gösteririm beyler. 
Mehmet Hazer Beyi örnek gösteririm. Onlar 
gibi konuşmanızı rica ederim. 

BÜLENT ECEVlT (Devamla) — Müşteri
'sinin ricası üzerine tekrar açtı, sonunda tek
rar hırsla düğmeyi çevirdi. Ve bir Arap radyo
sunun yalelellisini dinlemeyi tercih etti. 

BEİS — ihtarıma rağmen devam ettiğiniz 
için ikinci ihtarı veriyorum. 

Mehmet Geçioğlu (Yok sesleri) Sabri Erdu-
man. 

SABRI ERDUMAN (Erzurum ) — Muhte
rem arkadaşlar, Türkiye'de mevcut üç raydo is
tasyonuna ilâveten Hükümetin yeniden daha 
birkaç yerde radyo merkezleri açarak alıcı ve 
verici istasyonları ihdası hususunda vâki kıy
metli teşebbüsünü huzurunuzda şükranla kar
şıladığımı arz ederek sözüme başlıyorum. 

Hakikaten mekteplerden daha ziyade bu 
radyo meselesi, halkın tenvir ve irşadı, ilim ve 
bilginin yayılmasında büyük rol oynamaktadır. 
Bilhassa programında zirai kalkınma ve mem
leket dertlerine tahsis edilen saatler ve irşat 
edici konuşmalar çok kıymetlidir ve bunlar bu 
vasıta ile memleketin en hücra köşelerine ka
dar duyurulmaktadır- Muhalif arkadaşlarımız 
radyonun her türlü neşriyatından şikâyet et
mektedirler. Bunun şikâyet edilmiyecek: birçok 
»mevzuları da vardır. Bunları inkâr etmiyelim. 
Başvekilin nutkundan bahsederek radyoyu şo
förün kapadığından bahsediyorlar. Başvekilin 
nutku radyoda verilir. îstiven dinler, istemiyen 
dinlemez. Bizim dâvamız bilhassa köylümüzün 
ilim, irfan, teknik ve zirai gelişmeler hakkında 
bilgi sahibi olmasıdır. Köylü saati cifçiye fay
dalı olmaktadır. Bilhassa sağlık, ilim ve irfan 
dâvasında yapılan yayınlar da verilen nasihat
lerde herkese bilhassa çocuklarımıza çok fay
dalıdır. Bu hususta hakikaten Basın - Yayın 
Vekâleti çok'sistemli çalışıyor. Kendilerini teb
rik ederim. 
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REÎS — Kemal Sarübrahimoğlu. 
KEMAL SARIÎBRAHlMOĞLU (Adana) — 

Muhterem arkadaşlar, yeni radyo istasyonları 
tesis edilecek birkaç vilâyet ismini okudum. 
Evvelce Adana'da radyo istasyonu tesis etmek 
üzere bir yer satınahnımıştı. Maalesef sonradan, 
hangi esbap ile olduğunu bilmiyorum, burası 
satılmış ve bu fikirden vazgeçilmiştir. Adana 
nüfus itibariyle Türkiye'nin dördüncü gelen 
bir şehri olduğu gibi, zenginlik, içtimai ve kül
türel bakımlardan da en az üçüncü gelen bir 
vilâyettir. 

Muhterem arkadaşlarım, böyle bir merkezde 
bir radyo istasyonu (Biraz evvel arkadaşım da 
bahsetti, hakikaten tenvir edici, irşadedici faa
liyet ve neşriyatı meyanmda esef verici, haki
katen halkı bıktırıcı yayınlarda bulunmasına 
rağmen) inşallah bir gün gelecek bunlar da 
düzelecektir, halkı irşadedici yayınlardan fay-
dalanılabilmesi için Türkiye'nin üçüncü ve 
dördüncü derecede kültürel ve iktisadi bir mer
kezi olan Adana'ya evvelce verildiğini duydu
ğumuz karar gereğince radyo istasyonunun ku
rulmasında zaruret vardır. Bu istasyonun ku-
rulmasiyle hakikaten vekâlet hayırlı bir iş, ye
rinde bir icraat yapmış olacaktır. 

REÎS — Oylarını kullanmıyan arkadaşlar 
varsa lütfen kullansınlar. Oylama muamelesi 
bitmiştir. 

Vekil Bey. 
BASTN - YAYIN VE TURİZM VEKÂLETİ 

VEKİLİ HALÛK SAMAN (Bursa) — Riyase
tin yüksek müsamahasına sığınarak demin Emin 
Soysal'm sormuş olduğu ajans hakkındaki su
aline üç rakam ile arzı cevap edeceğim. Anado
lu Ajansının dört şubesinde 160 memur çalış
maktadır. Bunlara ödenen para 1 400 000 lira 
civarındadır. 

Yeni radyo istasyonları, Erzurum, Urfa, 
Mardin, Diyarbakır ve Edirne'de kurulacaktır. 
Bu verlerin istimlâk muamelesi tamamlanmış
tır. İstimlâki tamamlanan bu yerlerin, bu in
şaat mevsimi içinde radyo istasyonlarının ikma
lini derois etmekteyiz. 

Bunlar bir iki kilovatlıktır, bulundukları şe
hir ve civarına neşriyat yapacak takatta küçük is* 
tasyonlardır. 

Adana Radvo İstasyonuna gelince : 
Sarıibrahimoğlu arkadaşımızın izah ettikleri 

gibi ne istasyon ve ne de yeri satılmış değildir. 

- 1011 



1 : 5 0 28. 
Filhakika buranın inşaatı için Amerikalılar ile 

aramızda geçen bir mesele dolayısiyle teehhüre 
uğramış ise de, son günlerde yapmakta olduğu
muz temaslar neticesinde müspet bir safhaya gir
miş ve pek yakında Adana'da, arz ettiğim küçük 
istasyonlarla kıyaslanamıyacak derecede 120 kilo-
vatlık takatta büyük bir istasyon faaliyete geçe
cektir. 

Mâruzâtım bundan ibarettir. 
RElS — Burhanettin Onat. 
BÜRHANETTlN ONAT (Antalya) — Muh

terem arkadaşlarım; bâzı nadiren tesadüf edilen 
, cevvî hâdiseler olur, güpegündüz gökyüzünde bir 
yıldızın görünüşü, yahut bir meteorun parlak 
ışıklar saçarak kayıp gidişi, kutup mıntakasında 
fecri şimaliye benzer hâdiseler görülmesi gibi, 
tıpkı buna benzer bir hâdise oldu Meclisimizde 
işbu 1960 senesi Şubatının 28 Pazar günü saat 
16,25 geçe muhalefete mensup Mehmet Hazer ar
kadaşımız içinde insan hakları, hâkim teminatı, 
basın hürriyeti, Vatan Cephesi mefhumunu ihti
va etmiyen radyo mevzuunda müspet ve yapıcı 
bir dilek ve temennide bulundu. Bu kayda değer 
bir hâdisedir, arkadaşlar. (Sağdan, gülüşmeler) 
Hakikaten arkadaşlar, inhisarların tuz çuvalının 
içine kadar Vatan Cephesini sokan muhalefetin 
ağzından böye garazsız, ivazsız yapıcı bir ten-
kid, bir dilek karşısında, her zaman hardallı, ba
harlı yemek yemeye alışmış bir insanın, bazan da 
basit bir yemek karşısında" duyduğu garipliği 
duydum. O kadar hoşumuza gitti ki, hepimiz al
kışladık arkadaşlar. 

Ne var arkadaşlar? Memleket mevzuunda, 
memleketin yüksek faaliyetlerini alâkadar eden 
mevzularda... 

REİS — Lütfen fasılın içinde konuşunuz bey
efendi. 

BURHANETTİN ONAT (Devamla) — Rad
yo istasyonları mevzuunda da iş birliği yapsak ve 
memleketimizin ilerlemesi için çalışsak. 

Arkadaşlar; yeni kurulacak radyo istasyonla
rı üzerinde konuşurken bize nazaran çok iptidai, 
çok geri olmalarına rağmen televizyon istasyon
larına kavuşmuş memleketler karşısında bizim 
memleketimizde de bir televizyon istasyonu, hat
tâ televizyon istasyonları kurulmasını bir temenni 
olarak arz eder ve bugünkü tarihî hâdiseyi bir 
kere daha tescil ettikten sonra hepinizi hürmetle 
selâmlıyarak huzurunuzdan ayrılırım. (Soldan, 
alkışlar) 
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REÎS — Bahadır Dülger. 
BAHADIR DÜLGER (Gazianteb) — Muh

terem arkadaşlar; Türkiye'nin muhtelif mıntaka-
larında kurulacak olan radyo istasyonları hakkın
da müspet temennileri şükranla karşılıyoruz. Bil
hassa Vekil arkadaşımızın beyanlarından anla
şıldığı gibi, bu radyo istasyonlarının dışardan ge
lecek tesirleri önleyecek istikametlerde Türkiye'
nin hudut böklgelerine yerleştirilmiş olmasını 
memnunlukla telâkki ettiğimizi burada ifade et
mek isterim. Bence bu mevzudaki konuşmalar ay
dınlatıcıdır ve Vekil Beyefendinin izahatları tat
min edicidir. Müzakerelerin kâfi görülmesi husu
sunu arz ve teklif ederim. 

Riyasete 
Müzakereler kâfidir. Kifayetin reye varını arz 

ve teklif ederim. 
Sakarya Mebusu 

| Tacettin Barış 

RPJlS — Kifayeti reylerinize arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Faslı reylerinize arz ediyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

F . Lira 
751 Satmalmacak makina, alet ve 

malzemeler 700 000 
REÎS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

752 Motorsuz taşıtlar satmalma 
karşılığı 2 500 
REÎS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

761 Mevcut istasyonların esaslı su
rette genişletilmesi ve düzen
lenmesi masrafları 450 000 
REİS — Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

Z — tmar ve İskân Vekâleti. 

REİS — İmar ve iskân Vekâleti bütçesine 
geçiyoruz. 

imar Vekâleti Bütçesinin görüşülmesine 
başlamadan evvel bundan önceki celsede hatip
lerin 'bâzı sözleri dolayısiyle kendilerinden tav
zih rica ediyorum; 

Hasan Tez buradalar mı? Sözlerine ait za
bıtlarda Heyeti Umumiyeye hakaret vardır, 
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Kendisini müdafaa etmesi için kürsüye davet 
ediyorum. (Burada yok, sesleri) Lütfen kendi
sine haber veriniz. 

Suphi Bay kam arkadaşımızın beyanlarından 
«8 - Büyülk Millet Meclisinde dahi bu sansür 
konmuştur. îstenilmiyen sözler, Riyasete veri
len yetkilerle sansür edilmekte, millete duyurul
ması önlenmektedir», diyorlar. Zabıttan çıkarı
lan kelimeler elfazı tahkirdyedir. Lisan nezahe-
tine aykırı kelimelerdir. Riyaset olarak bu tav
zihi hessettik, efendim. (Sağdan; değildir, ses
leri) 

DURSUN AKÇAOÖLU (Çankırı) — Dursa 
daha iyi olur. Terbiyeli terbiyesiz belli olur. 

REİS — Müdahale etmeseniz daha iyi olur. 
«Emin Soysal»: Zabıt tetkik edildi, burada 

son cümleniz bitmiyor. «Vekilin ve sözcünün 
söyledikleri, tamamen sadet dışındadır. Böyle, 
bu istikamette gidilirse; bu memleketde gayri
meşrüiyete doğru gider.» Bu beyanınızı tavzih 
buyurunuz efendim. Gayri meşruiyet sözünden 
ne kasdediyor sunuz? 

EMİN SOYSAL (Maraş) — Mevcut kanun
ların, ananelerimizin, Türk milletinin iyi istek 
ve arzuları hilâfında; korumaya çalıştığımız 
demokratik rejime aykırı olan istikamette alet
ler, edevatlar şu bu kullanılırsa her nevi vası
taya müracaat edilir ve bu istikamette gidilir
se o zaman gayrimeşrüiyete gidilmiş olur. Bu
nun hakaretle, şu ile bu ile ne alâkası vardır? 

İktidar kendi çıkarttığı kanunların çerçeve
si içinde kalır, iyi olarak tatbik ederse, radyo 
için de öyle; aletler için de öyle; kendi verdiği 
kanuni kararlara göre hareket eder, meşruiyet 
içinde kalırsa mesele yoktur. Eğer iktidar ken
di çıkarttığı kanunların tatbikatında, kanunla
ra aykırı hareket edilirse gayrimeşrüiyete gi
dilir, dedim. İktidar bunu yapmazsa bu dediğim 
kötü istikamette gitmezse meşruiyet içindedir. 
Bunun hakaretle ne alâkası var? Muzaffer Kur-
banoğlu sözlerimi anlamamış. 

REİS — Efendim, tavzih kâfi görülmüştür. 
Hasan Tez, Heyeti Umuniiyeye hitaben şun

ları söylemiştir. «Allah sizi bu milletin başın
dan yô k etsin inşallah.», Tavzih edecektir. 

HASAN TEZ (Ankara) — Arkadaşlarım; 
ben daima Yüksek Meclis huzurunda konuşur
ken Demokrat Partili mebus arkadaşlarım ma
salara vurmak suretiyle ve şahsımı gayrişami-
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mî olarak alkışlamak suretiyle esasen müzake
renin ciddiyetini ihlâl ediyorlar. Onun için ben 
de, «Allah sizi bu milletin başından yok, etsin», 
dedim. Yoksa Yüksek Meclise hürmetim vardır. 
Bu arkadaşlarım da bana hürmet gösterirlerse 
ben de o zaman hepinize hürmet ederim. Yoksa 
konuşmalarımı millet duymasın diye masa ka
pakları vurup gayrisamimî olarak alkışladığı
nız müddetçe ben de bu sözü tekrar ederim. 

REİS — Hasan Bey, Heyeti Umumiyeye bu 
şekilde hitabedilemez. Lisan nezaheti içinde be
yana mecbursunuz. 

HASAN TEZ (Devamla) — Ben, Yüksek 
Meclisin huzurunda konuşurken daima engin 
saygı hisleriyle 'konuşurum. Ve yine Yüksek 
Meclis huzurunda konuşurken bir muhalefet me
busu olarak vatandaşların ıstıraplarını, şikâ
yetlerini, samimiyetle ve cesaretle konuşurum, • 
Ve yine Yüksek Meclisin huzurunda bütün me
bus arkadaşlarıma ve Yüksek Meclise derin say
gı hisleriyle konuşurum. Fakat beniım sözlerimi..; 
Millet duymasın diye gürültülerle boğmaya ça
lışırsanız... 

REİS — Hasan Bey, konuşurken lisan neza-
hetine riayet etmenizi rica ederim. Arkadaşla
rınıza karşı Allah sizi yok etsin, ve saire şek
linde konuşmanız doğru değildir. 

HASAN TEZ (Devamla)' — Onlar da bana 
söylemesinler. 

REİS — Onlar söylemediklerine göre sizin 
de burada sözünüzü geri almanız icabeder. 

HAŞAN TEZ (Devamla) — Arkadaşlarım; 
badema benim konuşmalarımı da hüsnü neza
ketle dinliyece'klerine kaanİ olarak Allah sizi 
yok etmesin, zihniyetinizi düzeltsin diyerek sö
zümü geri alıyorum. 

REİS — Arkadaşımız beyanlarında Yüksek 
Meclise saygısının berdevam olduğunu ve sözü
nü geri aldığını ifade ettiğinden ceza veril
mesine lüzum kalmamıştır, efendim. 

Efendim, İmar, ve İskân Vekâleti Bütçesine 
devam ediyoruz. 

Bu bütçe üzerinde söz alanların isimlerini, 
okuyorum: 

Kemal Sanibrahimoğlu, 
Ömer özen,. , 
Hıfzı Oğuz Bekata, 
Remzi Birand, . :; : 
Adil Sağıroğlu, ...;•.., :•_•.-„• 
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Himmet ölçmen, 
Hasan Tez 
Attilâ Konuk 
Sırrı Atalay, 
ibrahim Etem Karaikapıcı, 
Behıam öeal, 
Saim Karaömerlioğlu, 
Abdullah Koksal, 
Halim Ateşalp, 
Dursun Akçaoğlu, 
Mehmet Hazer, 
Rauf Bayındır, 
Asım Eren, 
Mehmet Delikaya, 
Mustafa Altıntaş, 
Sait Erdinç. 

Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları Türk 
Anonim Şirketi kanun lâyihasına (361) rey ve
rilmiştir. (360) kabul, (1) ret. Nisap vardır, 
muamele tamamdır, (360) reyle kabul edilmiş
tir. 

C H. P. Grupu adına Sait Erdinç. 
C. H. P. GRUPU ADINA SAİT ERDİNÇ 

(Van) — Muhterem arkadaşlar, C. H. P. Grupu-
nun 'görüşlerini on dakika içinde arza çalışaca
ğım : 

Devletimizin, imar, iskân ve toprak mevzu
unda eskiden (beri hizmetleri olmuştur. Birinci 
Cihan Harbinden harab bir vaziyette çıkan vata
nı mamur bir hale getirmek, hariçten gelen göç
menleri iskân etmek için, ilk adımlar atılmıştır : 

İller Bankasını, Türkiye Emlâk ve Kredi Ban
kasını, orman teşkilâtını, çimento fabrikalarını, 
Karabük Demir ve Çelik tesislerini, Şişe Cam 
Fabrikasını, çiftçiyi topraklandırma ve iskân fa
aliyetlerini ve bu sahadaki mevzuatı, ayrıca ye
tiştirilen teknik elemanları bu meyanda sayabili
riz. 

1. İller Bankasının, T. Emlâk ve Kredi Ban
kasının ve Toprak ve İskân Umum Müdürlüğü
nün bağlı olduğu İmar ve İskân Vekâletinin ku
ruluş Kanunu ile diğer kanunların kendisine tah
mil ettiği hizmetleri, mevcut tahsisatla yapmasına 
imkân yoktur. Şöyle ki; Sadece mukaveleye bağ
lanan işlerin 32 milyon, felâkete uğramış nakli 
gereken 771 köyden 315 sinin 176 milyon liraya 
ihtiyacı olduğunu ifade etmek isterim. 

tsraf ve şikâyetlere mâni olmak, iyi bir mu
rakabeyi sağlamak bakımından, İller Bankası, 
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Türkiye Emlâk Kredi Bankası ile Toprak ve İs
kân İşleri Umum Müdürlüğü teşkilât kanunları
nın değiştirilmesi, ihtiyaçlara cevap verecek şe
kilde İskân kanunu tasarısının, Büyük Meclisçe 
kabulü, zaruret halini almıştır. 

Bölge plânlarının yapılması, imar bölgelerinin 
tesbiti, memleket şartlarına uygun sağlam ve ucuz 
yapı malzemesinin belirtilmesi ve bu sahadaki sa
nayiin teşviki, büyük önem arz eder. Vatandaş
ların sağlam sıhhi ve ucuz evlere sahibolmasmı 
temin etmek lâzımdır. Büyük ümitlerle kurulan 
vekâletin maalesef ciddî ve programlı çalışmasını 
görmemekteyiz. Geçen sene hazır olduğu söylenen 
Mesken kanunu tasarısı halâ Meclise sunulmamış-
tır. 

Umumi hayata müessir âfetler dölayısiyle alı
nacak tedbirlerle yapılacak yardımlara dair Ka
mına eklenen muvakkat bir madde ile verilen pa
raların uzun müddet hususi kanunlara dayana
rak Aydın, Balıkesir, Bursa giıbi yerlerde başl-
nan işlere ve bâzı arzuların tatminine sarf edile
ceği anlaşılmaktadır. (Medeni Berk'in köyü gibi) 

Böylece bir âfet vukuunda, kanunun gayesine 
uygun âcil yardımların yapılması da imkânsız 
olacağı ihtimal dahilindedir. 

Köylerde bilhassa Doğu •• Anadolu'da bulu
nan barınmaya müsaidolmryan, şehir ve kasaba
larda gecekondu diye adlandırılan, gayrisıhhi 
meskenlerin ıslahı bir an evvel gerçekleştirilmeli
dir. 

2. Türkiye Emlâk Kredi Bankası : fL\ Em
lâk Kredi Bankasının mesken inşaatı yerine sade
ce finansman işleriyle uğraşmasını, siyasi nüfuz 
sahipleriyle onların koruduğu teşekküllere yardım 
ve muayyen yerlere yatırım yapması yerine, im
kânsızlıklar içinde bulunan, geri kalmış bölgeleri 
ve orta halli vatandaşları nazara alarak faaliyette 
bulunmasını, temenni ederiz. 

1949 da 12 500 liraya evler yapan bu banka
mın 200 bin liranın üstünde bedellerle lüks ve pa
halı daireler yapmasını tavsiye etmemize imkân 
yoktur. 

3. — İller Bankası : Belediyeler, özel idareler 
ve köylerin ortağı oldukları İller Bankasının baş
lıca vazifesi bu idarelere fennî yardımda bulun
mak ve ödeme kabiliyetlerine göre ikrazat yap
maktır. Banka iktidarın rey avcılığı prensibine 
uyarak, pek çok işlere girişmiş, belediyelerin malî 
kudretleri üstünde pahalı, Devlete ait birtakım 
işleri kanunsuz olarak üzerine almıştır. Böylece 

- 10İ4 ~ 



t : 50 2Ö.2 
Bankanın gayrikabili tahsil milyonlan, hasılatı ı 
masraflarını korumayan hidro - elektrik teslisleri
nin temellerine gömülmüştür, iyi incelemeler 
yapılmadığından, müspet neticeler vermiyen iş
ler olduğu gibi kontrolsüzlükler ve malî imkân
sızlıklar sebebiyle, senelerdir müddeti geçtiği hal
de, bitmeyen içme suları, elektrik santralleri gibi 
tesisler de pek çoktur. Bu gibi tesisler, pahalılık, 
keşiflere yapılan ilâveler, verilen paralar eklenen 
faizlerle, idarelere büyük malî külfetler tahmil 
etmiştir. 

iller Bankası ortaklariyle yaptığı ikraz mua
melelerinden, kanuna aykırı olarak % 9 nispetin
de faizler aldığı gibi, bu idarelere dağıttığı gelir
leri karşılık saymıyarak ayrıca % 20 komüsyon 
almaya başlamış ve bunu da 1959 kârları arasın
da göstermiştir. 

C. H. P., Devrinde, bu şekildeki muameleler
de alman faizi % 4,5 a düşürmüş ve Muamele 
Vergisini de umumi masrafları arasına almış idi. 

iller Bankasının belediyelere tevzi ettiği ka- I 
nuni gelirlere, borçlarından dolayı, el koyması, 
bu idarelerin zaruri masraflarını ödiyemez du
rumlara düşürmektedir. 

Banka, alacaklarını tahsil edemez, taahhütle
rini yerine getirmezken, daha konforlu ve daha | 
yüksek lojmanlar yapmak amacı ile binasını ge
nişletmekten de çekinmemektedir. 

Bankanın yaptığı plân, proje, tesis keşif be
dellerine, kontrol masrafı adiyle % 10 nispetin
de yaptığı ilâvelerle, senede sağladığı milyonlar
ca lira, Umum Müdürün emri ile murakabesiz bir 
şekilde sarf edilmekte, lüks arabalar alınmakta 
ve Avrupa'ya geziler yapılmaktadır. 

ihale edilmiş işleri değişmez bir programa 
göre neticelendirmeden, yeni işlerin ele alınma
sını, ortaklarının haklı taleplerini yerine getire
mezken, D. P. lilerin çiftliği gibi gelişigüzel borç 
paralar vermesini, doğru bulmamaktayız. 

Bankanın fen teşkilâtının Vekâlet bünyesi içi
ne alınmasını, finansman müessesesi olarak çalış
masını ve malî imkânlarının artırılmasını, zaru
ri görmekteyiz. Bu arada belediyelerin de gelirle
rinin çoğaltılmasını düşünmek mecburiyetinde
yiz. 

imar edebiyatının tatlı sözlerinin arkasında, 
milletin imkânlarının, ihtiyaçlarının ehemmiyeti
nin arz ettiği sıra nazara alınmadan, sarf edildi
ğini, şehirlere ve kasabalara ihsanlarda bulunul
duğunu, kanunsuz yıkım ve istimlâkler yapıldığı-
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nı, böylece arzuya göre işlerin yürütüldüğünü, 
elemle müşahade etmekteyiz. 

4. Çiftçiyi topraklandırma mevzuunda 3947 
ye nazaran 1949 da 7,5 misli 1950 de 16 misli 
toprak dağıtıldığı halde diğer yıllarda aynı hızla 
devam eden bir faaliyet görmediğimizi üzülerek 
arz etmek isterim. 

Her aileye vasati 48 dönüm toprak, 300 lira 
kredi vermekle müstahsil hale gelmelerine geçim
lerini sağlamalarına imkân yoktur. 

Memleketin toprak verimine göre köylüye, ye
ter miktarda toprak, kuruluş ve onarım kredisi, 
ziraat aletleri ve iyi tohumluk verilmelidir. Top
rak tevzi komisyonları ilk yıllar mevcut merala
rı belirtmiyorlardı. Her yıl belirtilen meralara 
ve dağıtılan toprak rakamlarına bakarak köylü
nün daha evvel bu meralardan faydalanmadığını, 
tapusu olmadan istihsalde bulunmadığını ve gay
rimenkul ihtilâflarının tamamen ortadan kalktı
ğını, zannetmek hatalı bir görüştür. 

Köy orta malları ile meraların hayvancılığı
mızın himayesi bakımından dağıtım dışı bıra
kılmasında büyük faydalar vardır. Artan nüfu
sumuzu, halkımızın iç iskânını düşünerek, şim
diden sistemli bir şekilde arazi ıslahı, bataklık
ların kurutulması suretiyle, ziraate elverişli ara
zinin temmi yolundaki çalışmaları önemli vazife 
saymaktayız. 

Vatandaşları huzursuzluğa sevk edecek bir 
şekilde yapılan Toprak Kanunu tatbikatına te
mas etmeden geçemiyeceğim : Eski tapular ka
dastro yapılmadığından ne hudutları ne de dö
nümleri gerçek duruma uymamaktadır. Mem
leket topraklarının % 60 ı da tapusuzdur. Hal 
böyle iken mevzuatımızın mülkiyeti himaye 
eden hükümlerine rağmen komisyonlar, can pa
hasına, elde edilen, dededen kalma, halkın top
raklarını, ellerinden alıp dağıtmaktadır. Bu tat
bikat halkın D. P. ye geçmesi için kullanılan 
silâhlardan birisidir. Şöyle ki; ya komisyonlar 

I faaliyette bulundukları yerlerden geri almmak-
I ta yahut takdir salâhiyetlerini D. P. ye geçen-
I lerin lehine kullanmaktadır. Bu haller komis-
I yonlarm faliyetlerinin verimini düşürdüğü gibi 
I masraflarını da çoğaltmaktadır. Çok kere tev-
I ziatlar kâğıt üstünde yapılmakta, verilen tapu-
I larm nerelere uyduğu köylü tarafından bilinme-
I mektedir. Ayrıca bâzı yerlerde dağıtılan arazi-
I den dolayı köylüye tahmil edilen borçların faz-
I la olduğunu, bu yüksek bedelden dolayı arazi-
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lerini iade etmek istiyenlere, sızlananlara, rast- I 
ladığımızı beyan etmeyi lüzumlu görmekteyiz, 

Süratli ve az masraflı bir şekilde halkın top
rak sahibi olması düşünülüyorsa, Tapu ve Ka
dastro Umum Müdürlüğünün, Vekâlet bünyesi
ne alınmasının ve kadastrosu yapılan yerlerde, 
toprak dağıtılmasının, lüzum ve zaruretine inan
maktayız. (Sağdan, alkışlar) 

REİS — Demokrat Parti Meclis Grupu adı
na Süleyman Kuranel. 

DEMOKRA PARTÎ MECLÎS GRUPU ADI
NA SÜLEYMAN KURANEL (Gazianteb) — 
Muhterem arkadaşlar; hukukçu ve sempatik 
arkadaşım Sait Erdinç, yine konuşmalarında, I 
muhalefete mensup diğer arkadaşlar gibi, kendi I 
devirlerinde yapılandan gül gülistan, Demokrat I 
Parti devrinde yapılanları beğenmemek ve in- I 
kâr yoluna gitmek yolunu ihtiyar ettiler. Bil- I 
mecburiye biz d© yapacağımız konuşmalarda 
1950 ile 1950 den sonrasını mukayese ve vatan- I 
daş huzurunda bunları kıymetlendirerek, mil- I 
letin hakemliğine müracaat etmek zorundayız. 
Buna arkadaşlarımızın kızmamaları lâzımdır. I 

Arkadaşlarım, Türkiye'de zaman zaman imar 
mevzuuna ve şehirlerin imarına başlamak isti- I 
yen belciye reisleri, Hükümet ricali ve Devlet 
reisleri görülmüş, fakat hiçbiri bugün Demokrat 
Partinin yaptığı gibi topyekûn bir vatan ima
rına, şehirlerin imarına tevessül etmeye cesaret 
edememiştir. Çünkü bu işler için lüzumlu meb- I 
lâ«ı nereden bulacaklarını, malî ve teknik im- I 
kânlarını nasıl temin edeceklerini düşünmemiş
lerdir. Demokrat Parti iktidara geldikten son
ra, her şeyden evvel bugüne kadar başı boş bir I 
vaziyette olan şehirlerin elektrik, su, mesken 
v. s. dâvalarını topyekûn bir gayeye bağlamak 
imkânını bulmuş ve 7116 sayılı Kanunla îmar 
ve iskân Vekâletini kurarak bu vekâlete iller I 
Bankasını, Emlâk Bankasını, Toprak ve iskânı 
bağlamış, ayrıca vekâlet bünyesinde de imarla 
sıkı sıkı alâkası bulunan Mesken, Malzeme ve I 
Plânlama umum müdürlüklerini kurmuş, bu su- I 
retle yıllardır sahipsiz bulunan imar işini bir 
elden idare etmek imkânına sahibolmuştur. I 

Aziz arkadaşlar, bu hususları belirttikten I 
sonra şimdi muhalefete mensup sözcü arkadaşın I 
burada ileri sürdüğü iddialara birer birer cevap 
vereyim. I 

Müsaade ederseniz, evvelâ toprak ve iskân 
mevzuundan başlıyayım. Demokrat Parti haki- | 
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katen büyük merhaleler katetmiş ve dünün kı
sır işlerini kat bekat geçmiş birtakım büyük iş
ler yapmıştır. 1950 yılma kadar 287 köyde 
14 119 aileye 676 bin dönüm arazi dağıtıldığı 
halde; 1950 den bu yana elde ettiği büyük im
kânlar sayesinde 4 015 köyde 333 432 aileye 16 
milyon 812 bin 335 dönüm arazi dağıtmış, ay
rıca 11 milyon 911 bin 925 dönüm de orta malı 
olmak üzere cem'an 28 milyon küsur dönüm ara
zi dağıtmıştır. 

Yine 1950 senesinden bugüne kadar hariç
ten yurdumuza göçmen ve mülteci olarak 65 
bin 961 aile ile 261 177 göçmen ve mülteci gel
miştik. Bunnlar derhal yurdun münasip yer
lerine yerleştirmiş ve bunlara 35 139 ev yapmış
tır. Ve bunun için de 150 milyon lira sarf 
edilmiştir. 

Sonra, arkadaşlar tabiî âfetlerden sarar 
görenlere yapılan yardımlar keyfî sarf edilmiş
ti:*, dediler. Bu, tabiî âfetlerden zarar gören
lere, 1950 ye kadar 25 milyon 979 996 lira 
yardım yapıldığı halde; 1950 den sonra, bu 
25 milyona karşılık, 158 milyon 496 bin lira 
Hükümet kaynaklarından olmak üzere cem'an 
259 milyon lira yardım yapılmıştır. Yalnız, 1959 
yılındaki yardım 67 686 000 liradır. Bu mik
tar eski iktidarın 25 milyon yardımının he
men hemen iki buçuk mislidir. Yine felâketze
delere yapılan yardımlarla 1950 ye kadar 956 
mesken yaplıdığı halde, 1950 den bu yana eski 
iktidarın 8 milyonuna mukabil 103 250 201 
lira sarfiyle, onların 956 meskenine mukabil 
7 448 mesken ve 1 327 ahır ve samanlık ya
pılmıştır. 

Arkadaşlar, iller Bankasına gelince; yine ar
kadaşımın iller Bankası paralarının Demokrat 
Partinin çiftliği gibi sarf olunduğunu ifade et
tiler. Şimdi vereceğim izahat hangi devrin bu
rayı çiftlik gibi kullandığını ispat edecektir. 

iller B.ankası 1945 yılında kurulmuştur. 
1945 ten 1950 ye kadar beş yıl içinde kendi 
zamanlarında iller Bankası eliyle bankanın 
teknik elemanlariyle şehir ve kasabalarda elek
trik, su ve sair umumi hizmetlerine onlar 

! 8 625 731 lira sarf etmişlerdir. 
Buna mukabil Demokrat Parti iktidarı 1950 

den bu yana onların 8 küsur milyonuna mukabil 
yine şehir ve kasabaların su, elektrik ve sair 
umumi hizmetlerine 277 126 846 lira sarf edil-

— JL016 — 



t : 50 28.2 
mistir. Keza 1945 ten 1950 ye kadar 5 sene ı 
içinde belediyelere yaptığı yardım eski ikti
dar zamanında 90 410 601 lira iken, 1950 den 
sonra belediyelere aynı hizmet için verdiği 
meblâğ ise 1 036 436 704 liradır. 

Fon yardımına gelince; 1945 ten 1950 ye ka
dar belediyelere yapılan fon yardımı 20 825 865 
lira iken 1950 den sonra bu meblâğ 483 553 126 
liradır. Bundan başka ikraz yoliyle belediye
lere yardım 1950 ye kadar 69 584 736 lira 
iken, 1950 den sonra bu meblâğ 552 882 578 
lira olmuştuı*. 

Arkadaşlar, Emlâk Bankası mevzuuna ge
lince; Emlâk Bankası mevzuunda da itkidarı-
mi3 zamanında hakikaten büyük işler başarıl
mıştır. Ve banka takdire lâyık işlerle meşgul 
olmuştur. Bu kıymetli müessesenin 1950 deki 
durumu şu idi : Bütün vatan sathında Emlâk 
Kredi Bankasının 8 şubesi vardı. Bugün 59 
şubesi vardır. Sermayesi 103 milyon liradan 
300 milyon liraya çıkarılmıştır. Asıl, calibi 
dikkat olan nokta; 1950 de vatandaşlar «Yapı 
tasarruf hesabı» için 480 000 lira yatırmış ol
dukları halde bugün yapı tasarrufu için 
47 795 030 lira yatırmışlardır. Bu da vatan
daşların bu Bankaya olan itibarının dün ve bu
günkü mukayesesinin en büyük delilidir. 

Aziz arkadaşlarım, 1950 yılından bu yana 
meskensiz vatandaşlara mesken yapılması için 
Emlâk Bankası 757 725 003 lira mesken kredisi 
vermiş bulunmaktadır. Bununla vatan sathında 
8r« 436 daire yapılmıştır. Ayrıca bedeli îşçi 
Sigortalrmca temin olunan işçi meskenleri için 
de 143 678 000 lira tahsis edilmiştir ki, işçi mes-
kenleriyle diğer meskenlere tahsis edilen paıa 
1 milyara yaklaşmaktadır. Bunların haricinde 
İstanbul, İzmir, Sivas ve sair şehirlerimizde top
lu olarak birçok lojman ve işçi meskenleri, sanayi 
çarşıları yapılmaktadır. 

Aziz arkadaşlaıım; hulâsa olarak vermiş oldu
ğum izahat da gösteriyor ki, îmar Vekâleti ve 
ona bağlı olan Emlâk Kredi Bankası ile İller 
Bankası ve îskân Umum Müdürlüğü hakikaten 
iktidarın kendilerine temin etmiş olduğu maddi 
ve mânevi imkânlardan âzami derecede istifade 
ederek bu memlekete büyük hizmetler yapmıştır. 
Dünün pek az denecek işleriyle - ki onlar bunu 
büyültüyorlar - mukayese edildiği zaman onu 
kat bekat gölgede bırakacak büyük hizmetler ya
pılmıştır. Ben huzurunuzda îmar Vekâletinin 
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ve ona bağlı Emlâk Kredi Bankası, İller Bari-* 
kası ve Toprak îskân Umum Müdürlüğünün 
kıymetli elemanlarına yapmış oldukları hizmet
lerden dolayı teşekkür ederim. Muhalefet ne 
söylerse söylesin, bizim millet yolunda hizmeti
mize aşkla, şevkle devam edeceğimizi belirtir. 
Hepinizi hürmetle selâmlarım. (Soldan, alkış
lar) 

(Riyaset makamına îlhan Sipahioğlu geçti.) 
REÎS — Kemal Saııibrahimoğlu. 
KEMAL SARIÎBRAHÎMOĞLU (Adana) 

Muhterem arkadaşlarım; evvelemirde Süleyman 
Kuranel arkadaşımın Toprak îskân Umum Mü
dürlüğü bütçesini ilgilendiren topraklandırma 
mevzuundaki sözlerini o Umum Müdürlük bütçe
si görüşülürken cevaplandıracağım. Bunu arz t 

ederim. 
1950 den evvel, 1950 den sonra güzel.. Mu

kayese yapılabilir. Yalnız arkadaşım Emlâk Kre
di Bankasından bahsederken bu kıymetli mües
sese dediler. Böyle kıymetli eserleri kuran elle
re biraz dua okumak lâzım arkadaşlar. Biz, ya
pılmamış icraatların, görülmemiş kalkınmaların 
medhü senasını bizden beklerken, biraz hakşi
nas olmanız lâzım aıkadaşlar. Elbette 1945 te 
kurulan îller Bankası bugünkü verimle çalışma
yacaktı. Bir vekâlet kurdunuz, iki senedir teş
kilâtını kurup tam olarak işlere sarılamamıştır. 
Neden insaflı olmazsınız. 

Muhterem arkadaşlarım; bir mukayese yapı
lırken bir devri, bir devrin icraatı mücerret 
falan şu idi, filân bu idi diye mukayese yapıl
maz. Bu yapılırken imkânların ne olduğunu 
ve ne yapıldığını, falan zamanda ne idi ne ya
pılmıştır, yapılabilmiştir, hangi imkânlar he
der edilmiştir? Suallerinin cevabını vererek 
doğru ve objektif bir kıyaslama mümkündür. 

Muhterem arkadaşlarım; heder edilen im
kânların, heder edilen paraların burada he
sabı verilmesi lâzımdır. Nitekim Süleyman 
Kuranel geçen sene bizimle aynı fikirde idi An
cak bu sene grup sözcülüğü tevcih edilince 
söylediklerini unutmuş olacaktır. Hafızayı be
şer nisyan ile malûldür. Ama zabıtlarda var, 
ne diyor. «Vekâlet verilen bu vazifelerin hiç 
birini yapamıyacaktır. Emlâk "Kredi Bankası 
kimseye para veremiyecek hale gelmiştir, ve 
saire..» söylüyor. 

Muhterem arkadaşlarım; işin esasına gele
lim; 
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Emlâk Bankası kurulmuştur, kuranların ba

balarına rahmet olsun. Yalnız banka maalesef 
gayelerine uygun bir faaliyet içerisinde değil
dir. Ataköy, Ankara, İstanbul yibi yerlerde 
limitet şirketler kurmak suretiyle lüks villâlar 
yapmakta, her mahalde tefahurla bahsedilen 
milyonerler tarafından satınalınabilecek daire
ler inşa etmekte, oteller yapmaktadır. 

Emlâk Bankasının esas gayesi; vatandaşa, 
köyde ve kentte, ucuz, sıhhi ve uzun vadeli, 
az faizli, mesken yapmaktır. Meskensiz kalmış 
vatandaşlara mesken yapmak, belki de birinci 
ve tek vazifesidir. 

Banka gayesi hilâfına hareket etmiş, kay
betmiş olduğu, yapmış olduğu zararları, başka 
şirketler kurmak. suretiyle çıkarmaya çalış
maktadır. 

Sonra arkadaşlar; vatandaşın 7 500 lira 
yatırıp 1,5 sene bekleliği bir günde birtakım 
söylentilere göre hatırlı bâzı zatlara şirketler 
kurdurulmakta ve kâşaneler inşa ettirilmektedir. 
Çok istirham ederim; bu yoldan vazgeçilsin. 

Sonra inşaatların başına konan zatların bil
gisiz ve ehliyetsiz olduğu söylenmektedir. Bir* 
Timlo Şirketi, kim kurmuş, nasıl kurulmuş, ba
şındaki kimdir ve bunun ehliyeti nedir? Hiç 
anlamadığı malzemelerin siparişi için niçin Av
rupa'ya gönderilmiştir?. Bunların cevabını sa
yın Vekilden rica ederim. Gayemiz memleket 
imkânlarının memleket işlerine hayırlı ve fay
dalı şekilde ve en iyi fayda temin edecek şe
kilde sarf edilmesidir. 

REİS — Ömer özen yerine Suat Başol. 
SUAT BAŞOL (Zonguldak) — Kıymetli ar

kadaşlarım; yarım saat evvel, Türkiye'de yapılan 
envestisotnanlarm baştacı olan, memleket kalkın
masında, sanayiin inkişafında mühim bir rol oy-
ıııyacafe bulunan Karadeniz Ereğli'si Demir - Çe
lik Fabrikaları Kanununun oylama müjdesini 
Başkanlıktan öğrenmiş bulunuyoruz. Bu tesisin 
memleketimize ve büyük Türk milletine hayırlı ve 
uğurlu olmasını temenni 'ederim. 

Bu arada bir noktayı belirtmek isterim; tees
sürle ifade edeyim ki, 28 milyon Türk milletine 
aidolan bu ımillî âbideye muhalefet, maalesef rey 
vermemiştir. 

REİS — Suat Bey, lütfen mevzua girin. 
SUAT BAŞÖL (Devamla) — Şimdi, kıymetli 

arkadaşlarım; ıbunu böylece tesbit ettikten sonra 
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Vekâletin işi ile alâkalı mevzulara geliyorum. Din
lemenizi rica ederim, 

Arkadaşlar; Karadeniz Ereğli'sinde kurula
cak olan bu tesis, Ereğli'yi inkişaf etirecek, yolu, 
köprüsü, suyu, kaanlizasyonu imar ve iskâna ait 
diğer mevzular yenibaştan ele alınacaktır. Ereğ
li'nin nüfusu bugün 8 000 dir. Bu müessesede ça
lışacak, kahraman Türk işçisi, 14 bin olacaktır. 
Bu tesisin birinci etapta istihsali 400 bin ton yassı 
mamuldür. İkinci etapta 1 milyon 200 bin ton 
istihsal yapacaktır. 

REİS — Efendim, mevzua girmenizi bir kere 
daha rica ediyorum. (Sağdan, gürültüler, mevzu 
ile ne alâkası var, sesleri) ' 

SUAT BAŞOL (Devamla) — Şimdi İmar ve 
İskân Vekâletinden rica ediyorum. 10 sene sonra 
Ereğli'nin nüfusu 100 bin olacaktır. Ben, İmar 
ve İskân Vekâletinin İller Bankası vasıtasiyle 
Ereğli'nin yolunu, suyunu, elektriğini ve aynı za
manda imarını ve iskânını ele almasını hassaten 
istirham etmekteyim. Mevzu ile alâkalı mı, değil 
mi, göreceksiniz. 10 sene sonra Ereğli'nin nüfusu 
100 bin olacaktır. Eğer bugünden Karadeniz 
Ereğli'sine bu imkânları bahşetmezsek İmar ve 
İskân Vekâleti oraya el atmazsa, Ereğli'nin her 
tarafında belediye imar sınırları dışında gece 
kondular teşekkül edecek, şu olacak, (bu olacak. 
Ondan sonra bunları yıkmak, istimlâk etmek gibi 
'külfetlere mâruz kalınacaktır. 

İşte 7 - 10 sene sonra böyle bir duruma ula
şacak olan Karadeniz Ereğli'si için şimdiden ted
bir alınması hususunda Sayın Vekâletin dikkat 
Hazamın çekiyorum. Şimdiden kanalizasyon, yol, 
su, işlerinin etüdünü yapmak ve imar sahasını tes
bit edip, plân ve projelerinin hazırlanması yerin
de olacaktır. 

Bütün bu hususları Yüksek Meclis huzurunda 
arz ediyorum. İmar ve İskân Vekâletinin Sayın 
Vekili ve kıymetli elemanlarından Zonguldak Mil
letvekili olarak bunu istirham ediyorum. 

Hepinizi hürmet ve muhabbetle selâmlarım. 
(Soldan, alkışlar) 

HIFZI OĞUZ BEKATA (Ankara) — Muh
terem arkadaşlarım; memleketin her hangi nok
tasında olursa olsun, çakılacak tek çiviyi; milletin 
vekilleri olarak büyük memnunlukla karşılarız. 
Ve en iyi duygularla benimseriz. (Soldan, bravo 
sesleri) Ancak; T. B. M. Meclisinin murakabesi 
şart olan Hükümet tasarruflarında, haberimiz ol
madan, bu kadar mühim meselelerin geçiştirilme-
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sine de tahammülümüz yoktur. (Sağdan, bravo 
sesleri) Bu itibarla ciddî etüdlere ve zaruretlere 
istinadediyorsa, Ereğli Demir - Çelik fabrikaları 
teşebbüsüne, aslında muhalif değiliz. Fakat, işin, 
ecnebilere büyük imtiyazlar tanıyan bir şirkete 
verilmekte bulunuşu endişelerimizi mucibolmak-
tadır, çok aceleye getirilen, tatmin edici bilgi; 
tetkik için mehil verilmiyen ve vuzuha varamadı
ğımız bir mevzuda, muhalefet olarak rey kullan
mamız elbette mümkün değildir. Sayın Suat Ba-
şol'a cevabımız budur. 

Şimdi arkadaşlarım, imar ve İskân Vekâleti
nin vazifeleri içinde yer alan ve memleketin bil
hassa üç büyük şehrini yakından alâkadar eden 
gecekondu mevzuu üzerinde Meclise mâruzâtım 
var. Gecekondu, hepimizin bildiğimiz gibi, büyük 
şehirlerde fakir vatandaşların mesken ihtiyaçla
rının zarureti olarak iktisadi saiklerle doğmuştur. 
Fakat sosyal neticeler veren bir hâdise olarak 
gelişme istikametindedir. Böyle bir dâvaya asla 
kayıtsız kalınamaz. Aynı şehrin bir tarafında as
falt yollar, her türlü sıhhi tesisleri olan evler ve 
imkânlar; onun hemen bitişiğinde toz, toprak 
içinde, sıhhi şartlardan mahrum, susuz ve iptidai 
evler... Bunlar uzun zaman bu halde yanyana ya-
şıyamaz. Böyle olunca gecekondu mevzuunu bü
tün icaplariyle Hükümetin ele alması lâzım ve 
zaruridir. Esasen îskân Vekâletinin kuruluş ga
yelerinden birisi de bu değil midir? 

Gecekondu aslında müsaadesiz, kaçak evdir. 
Hakikatte ise Hükümetin zımni izniyle, hoş gö-
rürlüğüyle adedi artan umumi bir teşebbüstür. 
Böyle olunca, anlayışla mütalâaya mecburuz. Ge
cekondular hakkında arz edeceğim rakamlar da 
onların bilhassa üç büyük şehirdeki mahiyetini 
ve ehemmiyetini göstermeye yeter. 

Arkadaşlarım, hâlen Ankara'da 60 bine yakın 
gecekondu vardır. Ankara şehrinin nüfusu 600 
bin civarında olduğuna göre 300 bin insan gece
kondularda barınıyor demektir. İstanbul'da 50 
binden fazla gecekondu vardır, 3_00 bini aşan va
tandaş; şehirlinin dörtte biri gecekonduda otu
ruyor. İzmir'de de 5 bini aşkın gecekondu var, 
30 bin kişi gecekonduda yaşıyor. Görülüyor ki, 
gecekondu meselesi sâdece seçim zamanlarında 
tapu verilecek diye istismar için ele alınacak ba
sit bir mevzu değildir. Bunu ciddî bir dâva ha
linde mütalâa etmek lâzım. 

Bakınız kanun dışı müsamahanın bir örneğini 
vereyim: Ankara Belediyesi bir tebliğ neşredi-
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yor. Tarihi 8 . VI I . 1959 tebliğin birinci maddesi 
şu: «Bugünden itibaren Ankara şehri belediye 
hudutları dâhilinde ve inkişaf sahasına gecekon
du inşaatı kesin olarak yasak edilmiştir.» Halbu
ki arkadaşlar, 6188 sayılı Kanun 1953 ten sonra 
gecekondu yapılmasını yasak etmiş idi. Kanuna 
rağmen 8 . VII . 1959 a kadar izin verildiği 
meydandadır. Demek ki, Hükümet, gecekondu 
inşaatına resmen göz yumuyor fakat, bunun icap
larını yerine getirmiyor. Son söz olarak şunu arz 
edeyim. Gecekondu dâvasına lâyık olan ehemmi
yeti vermek mecburiyetindeyiz. Gecekondu evle
rin içinde yaşıyan ve sayıları 600 000 i aşan va
tandaşların sıhhi şartlara kavuşturulması, mede
ni icapların onların da ayaklarına götürülmesi 
her bakımdan artık bir zaruret olmuştur. 

Bir de son sözüm var : 
Gecekondularda barınan vatandaşlar, çoğu 

4 zaman ve bilhassa seçim sırasında, (tapular veri
lecektir) vadiyle siyasi istismar mevzuu yapıl
maktadır. 

Hakikatte ise, imar parselleri henüz tamam
lanmamış gecekondu sahalarının ev tapuları hu-
kukan ve teknik bakımdan verilemez. Çünkü 
imar parselasyonu tatbik edilince birçok evler 
yol, okul, cami, çocuk bahçesi v. s. âmme teslisle
ri dolayısiyle yıkılacaktır. Bir evlik parsel üzeri
ne hâlen birkaç ev yapıldığından, bunlar da şü-
yulandırılâcaktır. İşte bunun içindir ki, verilen 
mahdut tapular da müşterek mülkiyet halinde 
arsa tapusudur. Böyle bir tapu ile ise kimse ne 
evinin ve ne de evinin bulunduğu arsanın bile 
sahibi olamaz. Bu tapu işlerinde masum halkımı
zın itimadının suiistimal edilmemesini ve bütün 
bu sahaların imar işlerinin hal olunarak, gece
kondularda yaşıyan vatandaşlarımızın artık hu
zura kavuşturulmasını rica ederim. (Sağdan, al
kışlar) 

REİS — İmar ve İskân Vekili. 
İMAR VE İSKÂN VEKÂLETİ VEKİLİ 

HAYRETTİN ERKMEN (Giresun) Muhterem 
arkadaşlarım, imar <bir hizmet kolu olarak mem
leketimizde iki sene evvel muhterem heyetiniz
ce kabul edilen "bir kanunla teşkilâtı kurulmuş 
bir vekâlet marifetiyle yürütülmektedir. Mem
leketimizde bu vekâlet kuruluncaya kadar, mer
kezî 'bir imar politikası tespit ve mesken poli
tikası takibi ile vazifeli bir teşekkül mevcut 
değildi. 
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İki seneden beri faaliyette bulunan İmar 

Vekâleti, daha evvel kurulmuş ve mevzuu iti
bariyle kendi bu vekâletin vazifeleriylc iştigal 
eden bir kısım müesseselerle, birlikte kesif bir 
faaliyet içinde bulunmaktadır. 

Muhterem arkadaşlayım, memleketimizde 
şettıir kuruluşları ve imar hareketleri uzun asır
lar kendi haline terkedilmiş ve yürütülmesi ma
hallî idarelerden beklenilmiş bir hizmetti. Ar
tık iktisadi inkişafımızın merkezî bir hizmet 
organizasyonuna imkân bahşettiği kanaatine va
ran iktidarımız, muhterem heyetinize sevk et 
tiği kanun lâyihası ile kurulmasına, muhterem 
heyetinizden izin aldığı teşekküller vasıtasiyle 
bugün hizmetlerini günden güne geliştirmekte 
ve memleketin dört bucağına yaymaktadır. 
Memlekete kazandırılan değerlerin şu veya Ibu 
maksatla inşa edilmekte bulunduğunu iddiaya 
kalkışan muhalefet mensu'bu arkadaşlar hiç ol
mazsa bu mevzuda, memlekete değer kazandır
mak mevzuunda, olsun takdir ve yapılacakların 
hangi istikamete tevcih edilmesi lâzım geldiği 
hususunda fikirler serd etmek yolunu seçsin
ler. 

Sait Erdinç arkadaşımız diyor ki, Emlâk 
Bankasının kredileri siyasi görüşlerle taksim 
edilmektedir. İller Bankası iktidarın rey avcı
lığı maksadına alet olarak kullanılmaktadır ve 
saire... 

Aziz arkadaşlar ne söylerseniz söyleyiniz, 
imar hareketlerini ve memlekete kazandırılan 
tesisleri istediğiniz kadar kötülemeye çalışınız, 
bu güzel eserler Demokrat Parti iktidarının 
damgasını taşımaktadır, taşıyacaktır, .'buna mâ
ni olamazsınız. Bizim milletimiz kendisine yapı
lan hizmetleri takdir eden ve o hizmetleri ya
panları cidden muhabbetle bağrına 'basmasını 
bilen kadirşinas bir millettir. Her hangi 'bir 'ka
za veya b i r vilâyette bir kaymakam veya vali. 
yol açmışsa, o gittikten sonra arkasından, •onun 
ismini o yola koymuştur. Binaenaleyh hizmet 
yananın milletçe takdir edildiğini göz önünde 
bulundurmanız siyasi 'bakımdan sizin de men-
faatinizedir. Bu mevzuda fazla durmıvaeap-ım. 

Muihterem arkadaşlar, İmar ve İskân Vekâ
letinin. kendisine haH\ İller Bankası, Enlâk 
Kredi Bankası ve Toprak ve İskân Umum Mü
dürlümü marifetiyle ifa ettiği hizmetleri 'birknr 
rakamla, faaliyetlerinin bilançosunu tesbit et
meye çalışacağım. 
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Emlâk Bankası 1950 den 1959 a kadar 
49 325 şahsa 785 367 Tü r k Lirası mesken kre
disi açmıştır. Ayrıca bu banka aynı yıllar zar
fında 143 milyon lira tutarında işçi meskenle
ri ikrazatı yapmış ve bu ikrazatla 7 400 e ya
kın işçi meskeni inşa edilmiştir. 

Bu bankanın ikrazatmdan zenginlerin müs-
tefidolduğu mütalâasında da bir isabet yok
tur. Çünkü mesken kredisinde şahsın kredi 
haddi 40 bin liradır. Bu şahıs haddiyle kredi 
mevzuları, politika ile zengin veya fakirin müs-
tefidolması balhismevzuu değildir-

İller Bankasına gelince: İller Bankası 1950 
yılına kadar vazifeleri arasında bulunan hari
ta, imar plânı, su projeleri, elektrik projeleri, 
su tesis ve elektrik tesisleri gibi işlerden 376 
sim ele almış ve sekiz milyon 625 bin lira sarf 
etmiştir. 

1950 den 1959 a kadar ise; 292 milyon 543 
bin lira ikmal edilmiş inşaata, 482 milyon 56 
bin lira hali inşada olanlara, 313 milyon 470 
bin lira sair işlere, ve ortaklara verilen ikrazat 
323 milyon 987 bin lira olmak üzere, yekûn 
936 milyon 910 bin lira harcamış, memleket 
sathına yaymıştır. 

Şimdi Sait Erdinç arkadaşımız, içme suyu 
islerinin bitirilmediğinden bahsediyor. Bu ve
sileyle köy içme sularına da temas edip orada 
da hizmet aksaklığı olduğunu ifade ediyorlar. 
Köy içme sularının muhasebesi iki gün evvel 
burada yanıldı. Bu mevzua nasıl dilleri varır 
bilmem. Çünkü köy içme suları mevzuu bizim 
başladığımız ve süratle yürüttüğümüz bir hiz
met koludur. 

Kasaba içme sularına gelince; 1950 ye ka
dar ele alman içme suyu tesisinin sayısı sadece 
13 dür. 1950 den 1959 a kadar ikmal edilenler 
389, balon elde bulunan 161 dir, programa dâ
hil olan 65 dir. Bu rakamların mukayesesi hiz
metlerin anlayışında ve icrasında iki siyasi nar-, 
ti arasındaki farkı belirtmeye kâfi gelecektir. 

Arkadaşlar; Toprak ve İskân Umum Mü
dürlüğünün faaliyetlerine gelince; yine 'bu hu
susta da süratli Ibir inkişaf içinde bulunduğu
muz meydandadır. 

Tonrak tevzi işlerine 1947 yılında başlanılmış 
olup 1950 yılma kadar 17 toprak komisyonu kur . 
ralmuş, 1950 yılma kadar 287 köyde 14 119 aile
ye 676 954 dönüm arazi dağıtılmıştır. 
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1950 yılından bugüne kadar 63 komisyon da

ha kurularak komisyon adedi 80 ne çıkarılmıştır. 
1950 den 1959 yılı sonuna kadar 4015 köyde 

333 292 aileye 16 812 335 dönüm arazi dağıtılmış 
ve ayrıca 11 910 929 dönüm mera tahsis edilmiş
tir. 

Toprakladırılan çiftçilerden krediye ihtiyacı 
olan 78 246 aileye 19 976 000 lira kredi sağlan
mıştır. 

İskân işleri : 1950 yılından bugüne kadar yur
dumuza 38 723 aile iskânlı ve 42 279 aile serbest 
göçmen gelmiştir. İskânlı göçmenlerden 35 139 
aileye 12 412 adedi şehirlerde 22 720 adedi köy
lerde ev yaptırılmak suretiyle yerleştirilmişler
dir. Bunların yerleştirilmesi için muhtelif kay
naklardan temin edilen 120 milyon lira sarf edil
miş ayrıca işletme sermayesi olarak 30 milyon li
ra kredi sağlanmıştır. Tabiî âfetlerden zarar gö
renlere yapılan yardımlar : 1940 senesinden 1950 
yılma kadar zarar görenlere yapılan yardım 25 
milyon liradır. 1950 yılından bugüne kadar yapı
lan sarfiyat ise 250 milyon lira civarındadır. 

Halen Eskişehir, Aydın, Balıkesir, Bilecik, De
nizli, Diyarbakır, Edirne, Kırklareli, Muğla, Si-
nob, Muş, Niğde, Kütahya, Kırşehir, İsparta, Ma
latya, Çankırı vilâyetleri dâhilinde âfete mâruz 
kalmış mahallerde inşaata devam edilmektedir. 

Muhterem arkadaşlarım, en genç vekâletimiz 
olan îmar ve İskân Vekâletinin şüphesiz ele al
ması lâzımgelen daha birçok yeni hizmet mevzula
rı ve memleket parçaları vardır. Kendisine bah
şedilen imkânlan en iyi kullanmak suretiyle ve 
kıymetli direktifleriniz altında bu yeni hizmet 
kolunun memlekette süratle gelişeceğine kanaati
miz vardır, imar ve iskân Vekâletinin iki yıllık 
faaliyeti bu inancımızı kuvvetlendirecek mahiyet 
arz etmektedir. 

Asırlardır bizim olan ve dünya durdukça bi
zim kalacak olan güzel yurdumuzun tabiî güzel
liklerini bediî eserlerle, yeni sıhhi tesisler ve ma
mur parçalarla süsliyeceğiz. 

Hepinizi hürmetle selâmlarım. (Soldan, alkış
lar) 

REÎS — Remzi Birand. 
F E T H İ ÇELlKBAŞ (Burdur) — Efendim, 

Suat Başûl'un konuşmasına cevap vermek istiyo
rum. 

REÎS — Hıfzı Oğuz Bey konuştu efendim. 
Sait Erdinç konuştu. 
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SAİT ERDİNÇ (Van) — Grup adına konuş

tum, efendim. 
F E T H t ÇELlKBAŞ (Burdur) — Şahsım 

adına konuşacağım. 
RE IS — Remzi Birand, buyurun. 
REMZİ BİRAND (Konya) — Muhterem ar

kadaşlar; imar ve iskân Vekâletinin bütçesinin 
ele alınmasında, C. H. P. mebuslarının konuşma
larını, söylerini çok dikkatle dinledim. Aşırı bir 
sözleri yok. Ama, her nedense, illâ bir tarafından 
kötü göstermek gayreti burada da kendisini gös
teriyor. Buna üzülmemek mümkün değil. Ben de 
mühendisim. Bu işleri biliyorum. Dün nasıldı ve 
bugün nasıldır? Bunu karşılaştırırsak, ve hele 
Van Mebusu Sait Erdinç arkadaşımızın köyünü 
bilirim. Kendisi de köyünde de dün ile bugün ara
sında ne farklar olduğunu benden daha iyi bilir. 
Fakat bir fırsatını bulup işi başka tarafa götürü
yor. 

1950 ye kadar memleektte dağıtılmış olan 
toprakla 1950 den sonraki dağıtılmış toprağı 
mukayeseye imkân vardır. Bakalım hangisi faz
la. Fazla olarak 1950 den evvelki gidiş istikame
tine göre toprak dağıtılsa bile köylünün alma
ya niyeti yoktu. Çünkü Karaman'ın bir köyü
nü hatırlarım; vaktiyle Rumeli muhaciri ola
rak gelmiş, yerleşmiş olduğu halde köyünü ta
mamen terk etmiş gitmiştir. 

1950 den sonra, 1953 ten, 1954 ten sonra ne
rede ise birbirleriyle kavga edecekler. Sebebi; 
arazinin kıymeti yükselmiş, istihsal ettiği mah
sulün kıymeti yükselmiş. Bunların her biri bir
birine bağlı şeylerdir. 

Büyük apartımanları küçük göstermek ve 
maksatlı olarak konuşmak yakışır mı? Bütün 
yapılan şeylerle iftihar etmekle beraber yapıl
makta olan işleri ortaya koyarken katiyen baş
ka maksatlarla konuşmamak lâzımdır. Zira alı
nan krediler ortaya konulduğu takdirde yüzde 
75 nin Halk Partililer tarafından alındığı, kul
lanıldığı muhakkaktır. Ama inşallah iz'ana ge
lirler de bir daha bu kelimeleri konuşmazlar. Ve 
bu konuşmalariyle gücendirdikleri insanların 
kendi partilerine mensup insanlar olduğundan 
emin olsunlar. Bugün için Emlâk Bankası böy
ledir. 

tiler Bankası : Onların 8 milyonu nere.de, 
bizim 290 milyonumuz nerede? Efektif işlere 
ayrılan, yaptığı işlerin miktarı 980 milyon kü
sur lira, yani 1 milyara yakın. 8 milyondan 296 
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milyonu mukayese edip ağzınıza geldiği gibi ko
nuşmaya imkân var mı? Bakıyorum, Hıfzı Oğuz 
Bekata buraya geliyor bir hakikati ortaya koyu
yor, fakat kendisi bunları gayet iyi bilir, ama 
işine geldiği şekilde konuşuyor. Bütçeye bugün 
bu iş için 15 milyon lira kondu, yarın 150, 500 
milyona çıkacağını göreceksiniz. İstanbul'un, 
Ankara'nın ve izmir'in umumi imarı yanında 
gecekonduları bir yana bırakmış değiliz. Endişe 
etmeyin, Hükümet bu işi ele almıştır, bunları 
bilmektesiniz. 

Sonra, imar işlerini küçültmek için şu mak
satla bu maksatla konuşan arkadaşım affetsin
ler... 

SAİT ERDİNÇ (Van) — Biz işin mahiyeti 
üzerinde duruyoruz. 

REMZİ BÎR4ND (Devamla) — Hepsi isti
kamet bakımından iyidir. Ben zatıâliniz konu
şurken her hangi bir müdahaleyi aklımdan bile 
geçirmedim. Size de ayrıca cevap vermek lüzu
munu hissetmem. 

Arkadaşlar, memlekette yapılan imar hare
ketleri de bütün diğer hareketler gibi, yol iş
leri gibi, su işleri gibi, liman işleri, fabrikalar 
gibi insanın göğsünü kabartan, iftihar etmeye 
vesile veren hareketlerdir. Bugün istanbul'un, 
Ankara'nın imarına mecburuz. Bir mühendis 
olarak söylüyorum, eğer istanbul sokaklarını 
genişletmeseydik, bugün bu sokaklardan geç
meye imkân yoktu. Eğer memleketin sokakları
nı genişletmeseydik bu şehirlerin sokaklarından 
otomobilleri geçirmeye imkân yoktu. Süratle ge
lişen bir memlekette bulunuyoruz. Köprüyü yap
mazsak senin Van'ının kazasına gidecek bir kam
yonun istanbul'da beş gün beklemesi lâzımgelir. 
Bu arada kısa bir hâtıramı arz edeyim, istan
bul'da Beşiktaş yolu açılırken kıymetli Başve
kilimizin karşısına birisi çıkıp otomobilini dur
duruyor ve diyor k i ; ben Beşiktaş Millet Partisi 
Başkanıyım. Buna rağmen şunu size söyliyeyim 
ki ; Allah razı olsun, bu yolu açıyorsunuz. Be
nim şu kadar arsamı, şu kadar malımı aldılar, 
helâl olsun, mübarek olsun, bu memleketi ihya 
edecek işler bunlardır, diyor. Bunu bir Beşiktaş 
ilce başkanı söylüyor. Vatandaşların hepsi böy
ledir. Bunu küçültmek için şurasından burasın
dan tutup konuşmaya, zedelemeye çalışmaya 
imkân yok. 

Vakit kalmadığı için sözlerime nihayet veri-
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I yorum. Hepinizi hürmetle ve muhabbetle se* 
I lamlarım. (Soldan, alkışlar) 
j REİS — Kifayet takriri var, okuyoruz, 

Yüksek Riyasete 
Müzakere kâfidir. Kifayetin reye vaz'ını 

teklif ederim, 
Diyarbakır 

Sezai Demiray 

RElS — Kifayet aleyhinde Recep Dengin. 
FETHİ ÇELlKBAŞ (Burdur) — Reis Bey, 

grupumuza sataşma olmuştur. Söz istiyorum. 
Biraz evvel konuşan arkadaşımız «Şayanı esef» 
diye grupumuza sataştı. 

RElS — Riyaset bir sataşma görmemiştir. 
Mamafih biraz evvel konuşan Hıfzı Oğuz Bey 
aynı sözlere cevap verdi. Gerçi kendisi şahsı na
mına konuştu ama, Halk Partisine karşı yapı-

I lan şu şu ithamları reddederim dedi. Hıfzı Oğuz 
Bekata'mn zaptını okursanız görürsünüz. 

Recep Bey, buyurun. 
RECEP DENGİN (Ankara) — Muhterem 

J arkadaşlar, bir taraftan her vesile ile, misli gö-
! rülmemiş kalkınma yayınları yapılır, radyoda 

neşriyat icra edilir.... 
RElS — Recep Bey, kifayet aleyhinde ko

nuşunuz. 
I RECEP DENGlN (Devamla) — Kifayet 
j aleyhinde konuşmak için işi bir mesnede bağla

mak lâzım. Yalnız kâfi değildir demekle olur 
1 mu? önceden sebebini arz edeceğim. 
I REÎS — Kalem kalem ele alırsanız olur mu? 
I RECEP DENGİN (Devamla) — Kalem ka

lem değil, duyarak, hissederek, ihtiyacı tesbit 
ederek arz edeceğim. 

RElS — Devam buyurun efendim. 
RECEP DENGÎN (Devamla) — imar ve is

kân Vekâleti bütçesinin üzerinde yapılan görüş
meler beni tatmin etmediği gibi, Yüksek Heye
tinizce de gerekli münakaşa ve müzakeresi ya
pılmamıştır. Arz edeyim, sık sık ele alınmak su-
retivle meydana getirilen hidro - elektrik san-
tralleriyle termik santralleri Bütçe kanunu lâ
yihasında 1958, 1959, 1960 yıllarında Büyük 
Meclisin neşriyatına intikal etmiştir. Maliyet ve 
enerji istihsal kapasiteleri üzerindeki rakamlar 
birbirini nakzetmektedir. 

RElS — Beyeefndi, kifayetle bunun ne alâ
kası var? Umumi müzakerelerin kâfi olup ol-

I madiğini arz edeceksiniz, 

~ 1022 -
i 



î : 60 28.2 
RECEP DENGÎN (Devamla) —- Bunun se

bebini arz ediyorum. 
REÎS — Esasa giremezsiniz. 
RECEP DENGÎN (Devamla) — Binaenaleyh 

kifayeti kabul edecek olursak, bu mevzulara te
mas etmemiş oluruz, temas etmeyince vuzuha 
varmamış oluruz, vuzuha varmayınca; yarın bü
tün bunlar üzerinde inceleme yapacak insanlar 
bizi haksız görürler. Bu itibarla kifayetin aley-
hindeyim. Kabul edilmemesini teklif ediyorum. 

REÎS — Müzakerenin kifayetini reylerinize 
arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Müzakerenin kifayeti kabul edilmiştir. 

Fasıllara geçilmesini kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

FETHÎ ÇELÎKBAŞ (Burdur) — Bana söz 
vermiyecek misiniz, Reis Bey? 

REÎS — Tescil ettirmek istiyorsanız; hayır. 

F. 
101 

201 

202 

203 

204 

206 

207 

209 

Vekil tahsisatı 
REÎS — Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 
Maaşlar 
REÎS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 
Ücretler 
REÎS — Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 
Geçici hizmetliler ücreti 
REÎS — Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 
Ecnebi uzman ve hizmetlilerle 
bunlara yardımcı personelin 
ücretleri 
REİS — Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 
4178 ve 4598 sayılı kanunlar, 
gereğince yapılacak zam ve 
yardımlar 
REÎS — Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 
Ecnebi dil bilenlere 3656 sayılı 
Kanunun 5 nci maddesi gere
ğince ödenecek para mükâfatı 
REÎS — Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 
5434 sayılı Kanunun 14 ncü 
maddesinin (D) fıkrası ile 34, 
38 ve 39 ncu maddeleri gere-

Lira 
12 000 

1 947 602 

826 200 

169 801 

218 000 

45 500 

1 500 
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F. Lira 

ğince T. C. Emekli Sandığına 
yapılacak ödemeler 180 000 
REÎS — Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

210 Temsil tahsisatı 4 200 
REÎS — Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

301 Merkez daireleri büro masraf
ları 370 000 
REÎS — Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

302 Vilâyetler büro masrafları 85 000 
REÎS — Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

303 Basılı kâğıt ve defterler 30 000 
REÎS — Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

304 Posta, telgraf ve telefon ücret 
ve masrafları 83 000 
REÎS — Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

305 Kira bedeli 461 000 
REÎS — Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

306 Giyecekler 25 000 
REÎS — Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

307 Harcırahlar 370 000 
REÎS — Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

308 4598 sayılı Kanun gereğince 
ödenecek tedavi masrafları ve 
harcırahları 18 000 
REÎS — Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

309 Taşıt masraflar, 56 000 

REÎS — Buyurun; 
RECEP DENGÎN (Ankara) — Arkadaş

lar; («Makam ve hizmet otomobilleri satmalma-
rak zatlara tahsis olunmak üzere bu yıl büyük 
miktarda bir paranın sarf edilmiş olduğu ve 
bu otomobillerin nasıl israf ile ve birçoklarının 
kanunsuz olarak kullanıldıkları düşünülecek olur
sa bu yeni tahsisat karşısında nasıl bir hükme 
varmak icabeder. 

Unutulmamak lâzımdır ki? her otomobilin 
amortismanı ile beraber yıllık masrafı 10 bin lira 
civarındadır ve bu memleket yılda 10 - 15 mil 
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yon lira ödeyerek bir avuç zata otomobil tah
sis etmek için yılda 10 - 15 milyon lira öde
mektedir. Diğer Devlet müesseseleri, iktisadi 
Devlet Teşekküllerindeki binek otomobilleri he
sabı da ayrıdr.») 

Bu sözleri söyliyen büyük bir Devlet adamı
dır, Adnan Menderes'tir. 

Muhterem arkadaşlar; bu fasılda, geçen se
neye nazaran 15 bin lira bir fark vardır. Ge
çen sene 41 bin lira olan tahsisat bu sene 56 
bin liraya yükseltilmiştir. Gecekondulara 15 mil
yon lira ayrlıdığmı söyliyen Eemzi Birand'a 
şunu. hatırlatırım. Hükümet bütçeye yeni oto
mobiller satınalınması için 11,5 milyon lira 
tahsisat koymuştur. Bütün otomobillerin işlet
im masrafları 25 buçuk milyon liranın üstün
dedir. (Gecekondu dâvasına, içtimai, iktisadi fak
törleri büyük olan bir mevzua, 15 milyon lira
lık bir para ayrılması büyük bir övüntü mevzuu 
olamaz. Bütçenin 793 ncü ve 309 ncu fasılları 
tetkik edilecek olursa muhtelif vekâletlerin müs
teşar ve umum müdürlerine otomobil muba
yaası için 11,5 milyon lira ayrlımış olduğu gö
rülür. Ve yine 309 ncu fasıl tetkik edilecek 
olursa vekâletlerin otomobillerinin işletme vo 
onarım masrafları için 25,5 milyon liranın üs
tünde tahsiat ayrılmış olduğunu görürsünüz. 
Dün şu şekilde konuşan Menderes'in bugünkü 
tatbikatı ile o sözlerini nasıl telif etmek müm
kündür, bunun takdirlerini Yüksek Meclise bı
rakırım. 

REİS — Paslı reylerinize arz ediyorum. Ka
bul edenler.. Etmiyenler.. Kabul edilmiştir. 

F . Lira 
403 Temsil masrafları 15 000 

REÎS — Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

422 Teknik araşıtrma masrafları 475 000 

ABDULLAH KÖKSEL (Urfa) — Muhterem 
arkadaşlarım, geçen seneki bütçe müzakeresi sı
rasında sormuştuk. Demin konuşan Remzi Birand 
arkadaşımız burada imardan, kalkınmadan bah
setti. Kemiyet itibariyle yapılan işler meydanda, 
bunu biliyoruz. Bizim üzerinde durduğumuz me
sele şudur. Bu maddede bölge plânlamasından 
bahsedilmektedir. İmardan, görülmemiş kalkın
madan bahsediyorsunuz... Biz de şunu sövlüvor 
ve tenkid ediyoruz. Siz süratle gelişen kalkınma
dan bahsedersiniz. Halbuki sizin program ve böl-
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ge plânlaması hakkındaki görüşümüz, karınca sü
ratiyle dahi yürümüyor. Bütçe lâyihasında, bir 
plânlama bölgesi kurulacağı gösteriliyor. Bu plân
lama bölgesi için tetkikat yapıldığı söyleniyor, is
mi : Marmara Pilot plânlama bölgesidir. (Soldan, 
ne imiş bu sesleri) Siz bakın okuyun. Benim vak
tim yok. Bölge plânlaması için Prof. Lioyd Rod-
win bir rapor vermiştir. Bundan sonra, bölge plân
laması için; iktisadi bünye çalışmalarına başlandığı 
ve bu tetkiklerin, yani bu iktisadi bünye çalışmaları 
için yapılan tetkiklerin, öncelik sırasına göre de
ğişik araştırmalara girişileceği zikredilmektedir. 
Şu halde etüdler ve iktisadi araştırmalar yapıla
caktı. Ondan sonra bölge plânlarına geçilecektir. 
Görülüyor ki bu yolda ciddî bir çalışma ve faali
yet yoktur. Vekâlet bu vazifeyi ifa etmemiştir. 
Biz diyoruz ki, yapılan işler daima bir plân ve 
programla yapılsın. Plân ve programdan bahse
deriz. Bundan şikâyet edersiniz, işte imar Vekâ
letinin bir an evvel bölge plânlama işini hallet
mesi icabeder. Benim bıranşım dâhilinde değildir 
im T, nihayet bu bir mantık işidir ve esasen Teş
kilât Kanununda buna ait hükümler vardır. Böl
ge plân ve programları hususunda diğer vekâlet
lerle bir koordinasyon çalışması oldu mu bu hu
susta çalışmalar var mıdır? Ne yapılmıştır Vek.il 
Bey izah etsinler. 

Yurdun çeşitli şartları göz önünde bulunduru
larak kaç bölgeye ayırmayı düşünüyor sunuz? Bu 
hususta bir çalışma var mıdır? 

Orman artıklarından tahta yapılması işi ne 
oldu? inşaatta suni kereste kullanılması için bir 
etüd var mıdır? Kurulması düşünülen cam fabri
kası ile hurda demirden çivi imali işi ne oldu? Sa
niyen ucuz mesken inşası hususunda ne düşünül
mektedir? Bunların cevaplandırılmasını rica edi
yorum. 

RE IS — Etem Karakapıcı. (Vazgeçti, sesle
ri) 

Asım Eren. 
ASIM EREN (Niğde) — Muhterem arkadaş

larım; imar ve iskân Vekâleti kuruluş, ve vazife
lerine aidolan Kanunda, bölge plânlaması esas 
teşkil eder. Filhakika bu konuda şehir ve kasaba
ların imarı ve bunların yanında köylerin muhtae-
olduğu imar hareketlerinin bir arada yürütülme
si için köyün iktisadi, içtimai ve sair durumları 
tetkik edilerek bir plâna raptedilip program ha
zırlamak lâzımgeliyor. Türkiye çapında bu iş bü
yük bir masraf ister. Bu tahsisatı vermedikçe 
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çok uzun yıllar büyük eserlerden uzak kalacağız 
demektir. Bu yıl bu fasla konan tahsisat ise ancak 
250 bin liradan ibarettir. Bu gibi ciddî tetkik
lerin her hangi bir vilâyet içinde icrası için har
cırah ve sair masraflar ile şu ve bu gibi masraf
ları düşünürseniz bu konulan 250 bin lira ancak 
8 - 10 vilâyette yapılacak birer tetkika ancak ki
fayet edecektir. Halbuki bendenizin, Niğde'nin 
mebusu olarak, iki seneden beri bu kürsüden arz 
ettiğim veçhile Toroslarm çok yükseklerinde otu
rup da araba yolu dahi girmiyen, yapılmıyacak, 
köyler mevcuttur. Bunların arazisi, başka gelir 
kaynaklan ya hiç yok; ya da pek yetersizdir. Se
falet ve darlık içindedirler. Erkekleri yollarda, 
şehirlerde emek verip ekmek parası için, aile sa
adetinden uzak yaşarlar. Ben bunların müsait sa
halara indirilip yerleştirilmelerini söylemiştim. 
Sayın Vekil kalkar ve bunların da bu sene iskân 
programına dâhil bulunduğunu söylerlerse, ora
ların da iskân programına dâhil olduğunu öğre
nirsem bundan çok memnun kalırım ve iftihar 
ederim. Fakat bu yetersiz tahsisatla daha bir asır 
bizim bu işleri yapmamıza imkân yoktur. Ondan 
dolayı hem tahsisatı az görüyorum, hem de bu gi
bi yerlerin plâna alınmasını rica ediyorum. Niğ
de'de Ulukışla kazasında Elmalı ve Oedele köy
leri başta olmak üzere bâzı dağ ve sarp dere içi 
köylerimiz vardır ki, buralara katır sırtında uçu
rumları döne döne 3,5 ilâ 8 saatte çıkılır ve aynı 
müddetle inilir. Çok tehlikeli, yoldan mahrumdur
lar. Hasta ve doktor inip çıkamaz yerlerdir. Halkı 
çaresizlik içinde buralarda yaşıyorlar. Bunlar vak
tiyle tarihî mukadderatla orasını köy yapmış in
sanların torunlarıdır. Buralara da el uzatıp böl
ge plânlarına bir an evvel dâhil edilmeleri icab-
ediyor. Bunu istirham ediyorum. 

REÎS — Emin Soysal. 
EMİN SOYSAL (Maraş) — Muhterem arka

daşlarım, imar mevzuunda plânlama işi hakika
ten son derece önemli bir meseledir. Şimdiye ka
dar az yapılmış, şöyle, böyle yapılmış bunlar baş
ka. Ama mevcut vaziyetimize göre bendeniz o ka-
naateyim ki, Türkiye'de imar meselesini plânla
ma işi çok yerinde ve esaslı bir işimizdir. Onun 
için buraya konulan tahsisatı bendeniz az görü
yorum. Hükümetin noktai nazarı nedir, bilmem. 
Bilhassa köylerin imarı için hakikaten plânlama
ya ihtiyacımız vardır. Çünkü tarihî, jeolojik, 
muhtelif sebepler bir taraftan da göçler ve harb-
ler bizim köylerimizin kuruluşunu darmadağın 
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etmiştir. Kâh dağın doruğunda, kâh derenin için
de, üç hane, beş hane vaziyetindedir. Köylerimi
zin kuruluş vaziyeti budur. Bugün imar işine gi
rişiyoruz ama bunların imarı hem pahalı, hem de 
birçok yönden gayrimümkün vaziyetler arz eder. 
Bu bakımdan Vekâletin esaslı şekilde etüd etti
rip imar bakımından bir plânlamaya tâbi tutma
sı lâzımgelir. öyle köy mmtakaları vardır ki, ara
zinin içine dağılmışlardır, iki yüz, üç yüz hane
lik köy oba oba dağılmıştır. Buraya ne mektep, 
ne hastane, ne de su tesisleri yapabilirsiniz. Yap
sanız bile Devlet için sonu gelmez masraflara yol 
açar. Bunun için evvelemirde esaslı bir programa 
'bağlamak lâzımdır. Birleştirilecek köyler, bir ara
ya getirilecek köy mmtakaları nerelerdir? Bâzı 
köyler tamamen anormaldir. Eşkıyalar basmış, 
korkusundan dağın doruğuna çıkmıştır. Orada 
ne tarla var, ne şu ne bu. Arazisi dağın eteğinde, 
mahsulünü, samanını sırtlayıp oraya getiriyor. 
Baba, ecdat mezarı oradadır, ne yapsın iner ç> 
kar. Bu bakımdan bu işleri geniş mikyasta ele al
mak lâzımdır. Ancak bir noktaya daha işaret et
meme müsaade buyurun. 

Ben bu sefer Maraş seyahatinde gördüm. Ad
nan Menderes nereye giderse imar oraya gider. 
Bu olmaz. Plânsız, programsız imar olmaz. Hü
kümetin bu plân işini yapması lâzımdır. Adnan 
Menderes falan yere gitti verin 50 milyon, falan 
yere teveccüh etti verin 100 milyon lira, böyle 
imar olmaz. Buna keyfî muamele derler. 

İ lElS — Himmet ölçmen. 
HİMMET ÖLÇMEN (Konya) — Muhterem 

arkadaşlar; muhalefete mensup arkadaşlarımız, 
her yıl bizi plansızlıkla, programsızlıkla itham 
ederler, hem de imar Vekâletinin plân mevzuun
daki hazırlıklarını gecikmekle tavsif etmek sure
tiyle plansızlığa zorlamak isterler. Tezat iki fi
kirle karşıkarşıya bulunmaktadırlar. 

Müsaade ederseniz, bu 422 nci fasıl bölge plan
lanmasına matuf masrafların faslını teşkil etmek
tedir. 

Bu toptan, înıar Vekâletinin planlanması, 
programlanması meselesi demek değildir. Bir mın-
takaya aidolan plânlaşmaya ait 475 bin liralık bir 
masraftan ibarettir. 

Hakikaten îmar Vekâletinin mecmu bütçe
siyle bütçe fasıl ve maddeleri tetkik edilirse 
konulan paralar diğer vekâletlere nazaran az 
görülmektedir. Sebebi şudur; IJU vekâlet yeni
dir. Fevkalâde azametli işlerde, mesken dâvası, 
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köy, şehir imarı gibi hattâ yenişehirler kurmak 
gibi birtakım işlerin planlanmasını üzerine alan 
bu vökâletin geniş hazırlık yapması lâzımdır. 
Ve bunun da biraz gecikmesi lâzımdır. Bu mil
lî menfaatlere daha uygun olur. Bunun içindir 
ki, bütçeye bir kalemde büyük rakamlar kon
mamıştır. Hattâ bu plânlama işleri, bu program
lanma işleri bir imar Vekâletinin, top yekûn 
memleket imarının ve bilhassa 40 bin köyün 
imarı işinin bir anda realize edilmesi gayrimüm-
kündür. Şahsan bendeniz bu işlerin halli için, 
bir milletvekili olarak, bir istikrazın yapılması
nı muvafık görüyorum. Bilhassa köylerimizin 
iman 'mühimdir. Köylüler köyünde hayvanları 
ile, hattâ bâzı yerlerde toprak altında'ki evler
de hayatlarını geçirirler. Bunların artık toprak 
üstüne çıkarılmaları zamanı gelmiştir.. 

Sağdan bir ses — tstanbulun imarı ne ol
du? 

HİMMET ÖLÇMEN (Devamla) — İstanbul 
mevzuuna da geleceğim. 

REİS — Cümlenizi tamamlayınız Himmet 
Bey. 

HİMMET ÖLÇMEN (Devamla) — Bağlı
yorum, Reis Bey. 

Bu işleri bir an evvel realize etmek lâzım
dır. Yapı ve araştırma masraflarının ve malze
melerinin de araştırılması ieabeder. Memleketi
mizde namütenahi millî malzeme vardır. Ker
piç de bunlardan birisidir. Kerpiç modern bir 
malzeme haline getirilebilir. Ama bu ezbere ol
maz, laboratuarda olur. Bu laboratuar kurul
muştur, malzeme araştırma laboratuarı ve bu
nun teknik ve ilmî çalışmaları burada başla
mıştır. Ama bunların neticesini almadan köy 
evlerini şöyle mi yapalım, böyle mi yapalım, 
demek, damlarını duralit mi yapalım, kiremit 
mi yapalım mevzuunu öne sürmek suretiyle bu
raya şimdilik büyük rakamlar konması doğru 
değildir. Reis Bey bir dakika rica edeceğim. 

REİS — Müsaade edemem Himmet Bey. 
Devlet Vekili ve Başvekil yardımcısı Medeni 
Berk, buyurun Beyefendi. 

DEVLET VEKİLİ VE BAŞVEKİL YAR
DIMCISI MEDENİ BERK (Niğde) — Muhte
rem arkadaşlarım, muhalefete mensup muhtelif 
arkadaşlar bu fasla konan 250 bin lirayı diğer 
bir fasılla karıştırmamış ve bu sebeple de yan
lış beyanda bulunmamış olsalardı, söz almıya-
eaktım, 
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Bu arada arkadaşımız Niğde Milletvekili 

Sayın Asım Eren'e arzı eevabedeyim. Ben de 
Niğde milletvekili olduğum için bu işlerin ne 
safhada olduğunu yakından bilirim. Bu husus
ta kendilerinin daha sarih bilgiye sahibolması 
için huzurunuza geldim. 

Evvelâ arkadaşlar, mevzuu şu şekilde müta
lâa etmek lâzımdır. İmar ve İskân Vekâleti teş
kilât Kanununun 9 ncu maddesi imar plânları
nı ikiye böler. Bu maddeye göre; plânlama ve 
İmar Umum Müdürlüğü; köy, kasaba, şeihir 
plânlarını, iktisadi, sivil müdafaa, turistik ve 
diğer şartlara gere imar bölgelerini tesbit eder. 
Böylece hazırlanmış bölge imar plânlarının tat
bikiyle meşgul olur. Ve ilgili vekâletlerle iş bir
liği yaparak, her bölge plânlamasının esasları
na göre, köy, kasaba, şehir plânları, kanunla
ra göre, gerekli tetkik yapıldıktan .sonra, bir
kaç vilâyetin müşterek vasıflar arz etmesi ha
linde bölgeler tesbit 'edilir ve bunlara göre de 
toplu halde ve bölgelerin sosyal münasebetleri 
işçilik bakımından, iktisadi bakımdan müşterek 
neticeleri bir araya getirmek suretiyle plânla
mak suretiyle bölge plânlaması şehircilerden 
ziyade iktisatçılar tarafından hazırlanır. Bu kö
yün, kasabanın yolunun tesbiti işi değil, bölge 
plânlamasının esaslarının etüdleri işidir-. 

Bunun için dünyaca tanınmış bir bölge plân
cısı, geçen sene de söylediğim gibi, İmar ve Is
kan Vekâletinin emrine getirilmiştir. Dünyaca 
tanınmış bu mütehassısın ücreti yardım fonla
rından temin edilmektedir. Bu zat ilk defa mem
leketimize gelmiş ve bu vekâlet bünyesi için
de tetkiklerine devam etmektedir. Geniş imar 
hareketlerimiz plânsız değildir. Greııiş imar ha
reketlerimiz hiçibir zaman tesadüfe bağlanma
mıştır. Hepsi plâna ve programa müstenit ya
pılmaktadır. Eskiden, hakikaten mevcudolmı-
yan ufak tefek yapım işleri, imar elenen hare
ketler plânsız yapılırdı. Fakat bugün Türkiye'
de imar plânları hiç kimsenin inkâr edemiyece-
ği şekilde ortada durmaktadır. 

Asım Eren, Niğde'nin hissesi olmıyacak mı, 
dedi. Arkadaşımız düşmüş olan hisselerin far
kında değil. 1950 den beri bütün kazalarına, 
köylerine nahiyelerine vilâyete, temin ettiğimiz 
imkânlar dâhilinde yardım yapılmış bulunmak
tadır. 

Zahmet edecek olurlarsa, yazın dahi geçit 
vermiyen Ortaköy kazasına teşrif etsinler, göre-
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çeklerdir ki; kışın dahi bu yollardan geçmek 
mümkün olmaktadır. Bu meyanda birçok yer
lerin isimlerini kendilerine zikredebilirim. Bu 
konuşmalarından sonra kendilerine rakamlarını 
da takdim edeceğim. 

Emin Soysal arkadaşım, Maraş'daki imar ha
reketinin Başvekilin seyahatleriyle tesadüfi ve 
arızi olarak tekevvün ettiğini söylediler. Emin 
Soysal arkadaşım, Maraş'da bulundukları halde 
ne işlerle meşgul olduğumuzun farkına varma
mışlardır. 

EMÎN SOYSAL (Maraş) — Gizli cereyan 
ediyoı*. 

DEVLET VEKÎLÎ VE BAŞVEKİL YAR
DIMCISI MEDENÎ BERK (Devamla) — Baş
vekilimiz Maraş'ta kurulmakta olan Sanayi Çar
şısı'nm temelini attı. Yine Maraş'ta kurulmakta 
olan Esnaf Birlikleri binasının temelini attı. 
Bunlar vatandaşlar tarafından temin edilmiş 
ve hizmete konulmak üzere bulunan işlerdir. 
Maraş imar plânının, Maraş'm arızalı bir yer
de kurulmuş olması dolayısiyle bugünkü ih
tiyaca kifayet etmiyeceğini tesbit ettik. Buraya 
şimdi birkaç şehircilik mütehassısı göndredik. 
Biz Maraş'ta şunu bunu yapacağız diye hiç
bir vaitte bulunmadıkk. Binaenaleyh biz gitti
ğimiz yerlerde keyfî, ârizi imar propagandası 
yapmakla meşgul değiliz. Bundan emin ol
sun. Bir müddet sonra da Maraş imar plânını 
görmekle Maraşlı bir vatandaş olarak Emin 
Soysal arkadaşımızın da bundan memnun ola
caklarım. ümidederim. 

EMÎN SOYSAL (Maraş) — İnşallah bun
lar olur, biz de memnuniyettimizi izhar ederiz. 

REÎS — Sedat Çetintaş. 
SEDAT ÇETÎNTAŞ (istanbul) — Muhte

rem arkadaşlar, Vekilimizin beyanatı beni do
yurmuştur. Huzurunuza çıkmıyacaktım. Ama 
muhalif arkadaşlarımızın bâzı yersiz sözleri 
beni huzurunuza getirdi. Arkadaşlar bu sözler 
üzerine avdet etmiyeceğim. Ancak şunu söyli-
yeyim ki, tmar Vekâleti teşekkül edeli iki se
ne oldu. Biliyorsunuz 1958 de çıîkan Teşkilât 
Kanunu üzerine tmar Vekilini ziyarete gittim. 
Kendisini Sümerbankm bir odasında buldum. 
Binasını hazırlamak, teşkilâtını kurmak için 
böyle bir sene geçti. Binaenaleyh bu vekâletin 
randıman alabilecek çalışması ancak bir sene 
içine sığdırılabilir. Bu, hakikaten ağır bir yük-
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1 tür. Zira ele aldığı koskaca harap bir memle

keti... 
REÎS —• Yalnız bölge plânlaması hakkında 

konuşunum. 

SEDAT ÇETİNTAŞ (Devamla) — Efendim, 
burada konuşan arkadaşlarıma cevap olsun 
diye arz ediyorum. Yersiz ise terk edeyim. (De
vam, devam sesleri.) 

Arkadaşlar, bu ağır yükü taşıyan İmar 
Vekâletimizo hep birlikte destek olalım^ ona 
yardım edelim. Çünkü yurdumuzun imarı için 
çalışıyor. Aynı zamanda daha yenidir, hazme-
demiyecek büyük masraflar koyarsak olmaz. 
Tedrici tekâmüle tâbi tutalım, bunu rica edi
yorum arkadaşlar. 

REİS —• İbrahim Etem Karakapıeı. 
İBRAHİM ETEM KARAKAPICI (Urfa) 

— Muhterem arkadaşlarım, bu bahiste konuşu
lanları dinledim. Muhterem Medeni Beyefendi
ye bir mahalli vaziyetten bahsetmiştik. Ur
fa 'ıım imarı için yapılan plânların her sene 
değil, iki ayda bir maalesef vekâlet tasdik et
mektedir. Budan\ evvel de, geçen sene çıktı. 
Bu plânlar üzerinde İmar ve İskân Vekâletin
de uzunboylu konuşmalar yapıldı. B.elediye en
cümeni toplanıp falan yolun açılmasına, falan 
yerin istimlâkine, falan yolun kapatlımasına 
oturup kendi kendine karar veriyorlar ve bu 
kararı elden alıp getiriyorlar ve Vekâlete tasdik 
ettiriyorlar. Ve tatbika başlıyorlar. Bu şekilde 
oluyor, işte beyefendi, kendilerine söyledik. Bu 
vaziyetten vaz geçilsin. Şehir üzerinde yapıla
cak imar şu veya bu şekildeki taleple değişti
rilmesin. Bu şehirlerde tatbik edilecek plân
lar kesin bir şekil alsın. Ricam ve temennim bu
dur. 

REÎS — Bir takrir var okuyoruz. 

Yüksek Riyasete 
Müzakerelerin kifayetinin reye arzını teklif 

ederim. 
Diyarbakır 

Hâmid Zülfü Tigrel 

REİS — Kifayet takririni reylerinize arz 
ediyorum. Kabul edenler.. Kabul etmiyenler.. 
Kabul edilmiştir . 

Faslı reyinize arz ediyorum. Kabul edenler.. 
Etmiyenler.. Kabul edilmiştir. 
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p . Lira 

451 Yayın masrafları 50 000 
REİS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

452" Staj masrafları 20 000 
KEÎS — Kabul edenler... Etmi 
yenler... Kabul edilmiştir. 

453 Milletlerarası münasebetlerin 
gerektirdiği masraflar 20 000 
REİS — Kabul edenler... Etini-
yenler... Kabul edilmiştir. 

458 Fuar ve sergi masrafları 25 000 
REİS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

476 Kurs ve seminerler 50 000 
RElS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

501 

502 

Geçen yıl borçları 
REÎS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 
Eski yıl borçları 
REÎS - - Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

741 Islaha muhtaç ve tasfiyesi ge
reken mesken toplulukların m 
yerine yapılacak meskenlerin 
İnşa masrafları, (Sarf şekli 
îera Vekilleri Heyetince belir
tilmek suretiyle Emlâk ve 
Kredi Bankasına devredilir.) 15 000 000 

REÎS — Kemal Sarıibraihiımoğlu. 
KEMAL SARIİBRAHİMOĞLU (Adana) -

Mnfhterem arkadaşlar; ıslaha muhtaç, meskenler 
yerine yeni meskenlerin yapılmasına dair olan 
tasavvuru takdir etmemek mümkün değil. Teb
rik ederim. İyi ve yeni 'bir çığırdır. Ancak is
tirham ederim; politik birtakım maksatlarla, 
politik 'birtakım kaygularla bunlar tevzi edil
mesin. Hakiki ühtiyacolan yerlere dağıtılsın. 
Ehemmi mühimme tercih diye 'bir prensip var
dır; raportörlerin raporundan öğreniyoruz, 294 
köyün nakli için îera Vekilleri Heyetinin ka
rarı vardır. Bunun için .168 milyona ihtiyaç 
vardır. Bu maksadı temin zımnında hiç para 
ayrılmamıştır. 30 milyon liralık fondan ödene
ceği 'söylenmektedir. Bu fondan felâketlere 
mâruz kalmış İnece, Gerze, Lice ve diğer felâ
kete uğramış 'bölgelerin halkına yardım yapı-
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lacaktır. (Soldan, yanlış fasılda konuşuyorsun, 
sesleri) 

Yanlış değil. Alâkaları itibariyle bu kadar 
muazzam paralara ihtiyaç gösteren masraflar 
için sadece 30 milyon fona istinadetmeleri ve 
15 milyon lira ayırmaları realiteleri görmemek 
olur arkadaşlar. Esasen geçen sene de doğru 
dürüst bir para ayrılmamıştır. Felâkete uğrı-
yan Lice, Kale ve diğer nahiyeler için ayrılan 
para sıfırdır. Halbuki felâkete uğrıyan bölgeler 
üç, dört senedir, sizlerden yardım elinizi bek
lemektedir. 

REÎS — Konuşmanız (bu fasıl ile alâkalı de
ğil 

KEMAL SARIİBRAHİMOĞLU (Devamla) 
— 741. nei fasıl üzerinde konuşuyorum. Beye
fendi 'bu fasıl 6685, 6610, 6409 sayılı kanunlar
la yardım yapılması iktiza eden bölgelerdir, 
tetkik ettim. 

Muhterem arkadaşlar, 294 köye mesken ve 
nakil için 168 milyon lira lâzımdır, ihtiyaç gös
teren köy mesken dâvasına, tehlike içinde 'bu
lunan, nakli, icabeden vatandaşların derhal im
datlarına, feryatlarına el uzatmak zorundayız. 
Bunları ihmal etmeye hakkımız yoktur. Yüksek 
Meclisten ve Savın Vekilden bun 'husus üzerin
de gereken teşebbüslere girişmesini bilhassa is
tirham etmekteyim, maruzatım bu kadardır. 

REÎS — Birçok 'söz almış arkadaşlarımız 
vardır, daha söz almak istiyen varsa yazalım. 

Saadettin Yalım, buyurun. 
SADETTİN YALIM (Kocaeli) — Muhte

rem . arkadaşlarım, 1960 yılı İmar Vekâleti 
'bütçesinden mesken yapmak için 15 milyon li
ra konduğunu memnuniyetle görüyoruz. Yal
nız bir vesile ile öğrenmiş olduğuma göre bir 
mesken kanunu 'hazırlanmaktadır. Yüksek 
Meclis 'huzurunda her türlü hislerden uzak ve 
samimî bir duyguyla mesken ihtiyacının lüzu
munu takdir ettiğimiz için kanunun hir an ev
vel gelmesini bekliyor ve vekâlete bu çalışma
sından dolayı şimdiden teşekkürlerimi arz edi
yorum. 

Bu münasebetle öğrenmek istediğim bir 
mevzu da köy meskenleri için bir 'hazırlık var
dı, fakat faaliyetin durduğunu işitiyoruz. Bu
nun son vaziyeti hakkında Yüksek huzurunuz
da lütfedip malûmat verirlerse minne'ttar olu
rum. 
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Yalnız arkadaşlarım, şunu zikretmek istiyo

rum. Vekâletler, bankalar, zannediyorum, Zi
raat Bankası 'bu evleri yapaca'ktı. Fakat 'bu me
sele halen halledilmiş değildir. 

Arkadaşlar, memleketimizde yalnız İstan
bul'da, yalnız Ankara 'da mesken, imar işleri 
yapılmıyor. Memleketimizin neresine gidersek 
gidelim, 'bunu görüyoruz ve göğüslerimiz ifti
harla kabarıyor, doluyor. (Soldan, bravo ses
leri) Geçen gün Yenimahalle'ye gittim gördüm, 
birçok vatandaşlarımız 'burada da yeni yeni 
meskenlere 'kavuşmuşlardır, rakat ra-hat otu
ruyorlar. 

Arkadaşlar, muhtelif 'belediyeler bunları re
simler halinde gösteriyorlar. Memleketimiz bir 
dev hamle içindedir. Hakikaten Türkiye büyük 
'bir hamle içindedir. Bu şekilde çalışmaktayız. 
Bunları arkadaşlarımız da 'biliyorlar. Bu hiz
metler devam ediyor. Ama 'biz 'bu hizmetleri 
dahi kâfi görmüyoruz. Bundan dolayı vekâlete 
teşekkür ediyorum. 

Yalnız Emlâk Bankası üzerinde bir hususa 
temas edeceğim. Bu 'banka yardımlarını 'biraz 
ufak meskenlerden kesmiş "bulunmaktadır. Mut
lak surette buna 'bir çare 'bulmak lâzımdır. 
Biraz da. bu mesele üzerinde eğilsinler. Meselâ 
İzmit'te 42 Evler Kooperatifi var bütün inşa
atı 'bitti 200 'bin lira için 2 senedir bekliyor 
hepsi az gelirli olan bu vatandaşları meskenlere 
kavuşturalım. 

REİS — imar ve İskân Vekili. 
İMAR VE İSKÂN VEKALETİ VEKİLİ 

HAYRETTİN ERKMEN (Giresun) — Muhterem 
arkadaşlar, umumi izahatım arasında zikretmedi
ğim iki noktayı bu vesile ile huzurunuzda arz 
edeceğim: İskân kanun lâyihası Büyük Meclise 
tevdi edilmiş ve Muvakkat Encümene verilmiştir. 
Halen Muvakkat Encümende tetkik edilmektedir. 

Mesken kanun lâyihası hazırlanmıştır. Ve
kâletlerin mütalâaları alınıp tekemmül ettirilir 
ettirilmez. Büyük Meclise arz edilecektir. 

Tabiî âfetlere uğrmaış vatandaşlara yapıl
ması lâzımgelen yardım mevzuunda yine kabul 
buyurduğunuz hususi bir kanuna uyularak ge
rekli yardım yapılmaktadır. Allah memleketimizi 
ve vatandaşlarımızı böyle felâketlerden korusun. 
Felâket anında en süratli vasıtalarla yard ma 
koşuyoruz. Bunu en asli ve mühim vazifeleri
mizden birisi olarak telâkki etmekteyiz. 
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| İSMAİL İNAN (Ankara) —• Muhterem arka

daşlarım, bundan bir kça ay evvel, o zaman İmar 
Vekili olan Sayın Medeni Berk'in Ankara'
nın Zır nahiyesine bir ziyareti vâki oldu. Bu 
nahiyenin yerinden nakledilmesi mevzuubahis idi. 
\re hemen nakledileceğine dair söz verildi. Bu
rada kullanılan «hemen» kelimesine rağmen ara
dan 7 - 8 ay geçmiş olduğu halde en ufak bir ha
zırlık dahi yapılmamış olması şüphesiz sarahate 
ve tavzihe muhtaç bir kefiyettir. 

Bundan sonra, Emlâk Kredi Bankası tarafın
dan 3 milyon lira avans olarak tahsis edilmek su
retiyle inşaatına başlanan Makina ve Kimya En
düstrisi Kurumu İşçileri Yapı Kooperatifinin bi
naları tamamen yarım kalmıştır. Ve birtakım yol
suzlukların bulunduğu bu topluluk içerisinde şa
yi olmaktadır. Mütaahhit taahhüdünü ifa etmi
yor. Kooperatif idarecileri İmar Vekiline, hattâ 
Başvekile gittiler. Başvekil onları tekrar İmar 
Vekiline gönderdi. Emlâk Kredi Bankası, ev
velce 34 - 35 bin liraya ihale edilen bu evleri 65i 
bin lira fiyatla kabul ederseniz yine eski mü
taahhit yapsın, diyor. Bu ihale ihtilaflı müte
ahhitten evvel iki mütaahhide ihale edilmiş olma
sına rağmen Emlâk Kredi Bankası kredi tah
sisinde burada gösterdiği kolaylığı göstermemiş
tir. Mevcudolan mütaahhidin şahsiyeti ve hü
viyeti hakkında her ne kadar bir şey söylemek 
istemiyorsak da meselenin mahiyeti bizi ve bil
hassa bundan dolayı mutazarrır olan topluluğu 
bu istikamete sürüklemektedir. 300 işçi vatandaş 
oraya yok canından, çoluğunun çocuğunun sıkıntı 
ve sefaleti behasma 2 bin liradan 4 bin liraya 
kadra para yatırmıştır. Kooperatif bugün ölü 
haldedir. Malzemesi çürüyor, binaları çürüyor. 
Vatandaşın parası oraya bağlandığı halde bir tür
lü netice alınmıyor. 

Bu işte bir yolsuzluk mevzuubahistir. Vatanda
şa n ıstırabı mevzuubahistir. Lütfen bu meselenin 
mahiyetiyle ilgilenilsin bu suretle hem vatandaşın 
hakkı korunsun hem de vatandaş huzura ka
vuşsun. 

SÜLEYMAN KURANEL (Gazianteb) — Bu 
741 nci faslın istihdaf ettiği gaye, ıslaha muh
taç ve tasfiyesi gereken mesken toplulukları ye
rine yapılacak meskenler, yani gecekonduların 
Hükümet eliyle zamanla ıslahı idi. 

Şimdi bu fasıldan istifade ederek bir noktayı 
i izah etmek istiyorum. Arkadaşlarımızın bir kısmı 
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köylerde aç kaldığı için vatandaşın şehre ak~n 
etmesinden mütevellit gecekonduların meydana 
geldiğini, bir kısmı da, köylü ağaların zulmün-
dan kaçmak için şelıre geliyor diyor tavsif ettiler. 

Arkadaşlar; gecekondu meselesi yalnız burada, 
Türkiye'de mevcu dolan bir mesele değildir. 
Dünyanın her yerinde gecekondu işi bir dâva 
halini almıştır. 

Bugün Avrupa'nın birçok yerlerinde büyük 
şehirlerin kenarlarında gece kondu vardır. Bakı
nız gece kondu meselesini bâzı iktisatçılar ve Av
rupalılar nasıl tavsif ediyorlar. Köylerden şehir
lere vâki olan akınları şöyle izah ediyorlar. Bir 
memlekette refah seviyesi arttıkça sanayi geliş
tikçe köylerde işi azalan veya olmıyan insanlar şe
hirlere gelerek orada daha yüksek ücretle iş bul
makta ve eline geçen fazla meblâğ ile de şehirlerin 
etrafında boş sahalara ev yapmaktadırlar. 

Yine Türkiye'ye gelen bâzı mütehassıslar şöyle 
ifade ediyorlar. Sanayileştirilen ve gelişen memle
ketlerde köylü ile şehirlilik nispeti % 40 - % 60 
veya yüzde 45 ve % 55 arasındadır. Geri kalmış 
memleketlerde köylü nispeti çok, şehirli nispeti 
azdır. Az gelişmiş memleketlerden olduğumuz için 
bizde de köylü % 80, şehirli % 20 dir. 

Son zamanlarda 1950 den sonra girişilen bü
yük imar hamlesi ve sanayi hareketleri muvace
hesinde, köyde işsiz bulunan bir lokma ile iktifa 
eden vatandaşları, iş sahalarına, ve şehirlere sevk 
etmiş ve orada daha fazla ücret buldukları için 
'büyük şehirlerin etrafında, gece kondu denilen 
tornalarda yerleşmişlerdir. Bu, açlık ve sefaletin 
bir ifadesi değildir. Bir Avrupalı iktisatçının de
diği gibi, daha iyi hayat seviyesini aramanın bir 
icabıdır. 

Bu bakımdan benden daha evvel konuşan ar
kadaşımıza, bunu bir işsizliğin, sefaletin icabı ol
madığını, cevaben arz ederim. 

REİS — Halil Gürün. 
HALİL GÜRÜN (Maraş) — Mahallî bir hu

susa Sayın Vekilin nazarı dikkatini celbedeceğim. 
Esasen bu hususlar hakkında vekâlete bir sözlü 
soru ile müracaat etmiştim. Bizim Maraş'ın bir
kaç köyü var, bunların durumu, yangın, zelzele, 
seylâp gibi çok âcil hâdiseler bir tarafa bırakılır
sa İstical bakımından ön saftadır. Bu köyler Cey
han nehrinin kenarına 60 - 70 derece meyille otur
muştur. Arazileri yoktur. Bu bayırın yüzünde 
ağaçlara kendilerini iplerle bağlıyarak ekim ya
parlar. Hayvanları nehre yuvarlanır, insan zayi-
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atı olur. Evvelce ihmal edilmiş, doğrudur. Ama 
şimdi de idari makamlara ve valilere müracaatle-
rimiz vardır, Vekâlete müracaatlerimiz vardır. 
Lütfetsinler bu birkaç, köyün durumları ile alâ
kadar olsunlar. Bu köyler senede sekiz, on vatan
daşı kurban verirler. Bu köylerin çok yakınların
da iskâna elverişli yerler mevcuttur. Buralara bu 
zavallı insanları nakledelim. Yangın, sel ve diğer 
âfetleri bir tarafa bırakacak olursak, nüfus ve 
servet zayiatına mahkûm olan bu köylerin duru
mu ile de meşgul olalım. Bu mevzuların vekâletçe 
ele alınmasını bilhassa istirham ederim. 

RE IS — Himmet ölçmen. 
HİMMET ÖLÇMEN (Konya) — Muhterem 

arkadaşlar, bu fasıl çok uzadı. Fakat bir noktayı 
izah etmek icabediyor. Demin Süleyman Bey ar
kadaşım gecekonduların sureti teşekkülü hakkın
da malûmat verdi. Bu mesele topyekûn bütün (mil
letleri ilgilendiren milletlerarası bir mesele olarak 
•etüd edilmektedir. Nâçizleri bu mevzuda Lâhaye'-
de toplanan bir kongreye iştirak etmiş bulunmak
tayım. Bu gecekonduların iki sebebi var. Birisi 
doğrudan doğruya sanayileşen memle&etlerin ka
lifiye işçi ihtiyacını köyden temin etmiş olması, 
diğeri de işba haline gelmiş olan şehirlere dışar
dan akın yapılmış olmasıdır. Bizim durumumuz 
halen birinci kısma uymaktadır. Sanayileşme ha
reketlerimiz için birtakım nüfusa ve kalifiye işçi
ye ihtiyaç hâsıl olmakta ve işçiler köyden şehire 
akın etmektedir. Yalnız İmar Vekâleti bunları 
muayyen plân ve projelere bağlamak suretiyle 
gecekonduların teşekkülüne mâni olması gerekir. 
Bu da yapılacaktır. Bu bir tetkik ve tatbikat 
mevzuudur. Bunun her iki tarafı memnun ede
cek bir şekli halle bağlanması şayanı temennidir. 
GJecekonduların teşekkülüne mâni olabilmek için 
şehirler civarında 20 - 25 kilometre mesafede kü
çük şehirler tesisi daima bir tedbir olarak ele alın
mıştır. Fakat bugün memleketimizde bir dereceye 
kadar İstanbul ve Ankara buna müsait ise de he
nüz şehir işlerimizi yaparken bu ikinci mevzua 
girmenin zamanı değildir. 

Köylerden şehirlere doğru bir akın mevcuttur. 
Bu hiçbir zaman fakrüzaruretten değildir. Va
tandaş şehirde daha müsait yaşama şartlarına sa-
hibolmak ihtimali, yeni iş mevzuuna girmek ve 
her türlü ihtiyaçlarını daha kolay temin etmek 
cazibesi onları şehirlere çekmektedir. Bu bakım
dan köyde kalanlar için ve aynı zamanda küçük 
sanatların yürütülmesi ve geliştirilmesi suretiyle 
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iköyde kalacak olanlara da iş imkânları temini, 
araştırılması hususunda yalnız imar ve İskân Ve
kâletinin değil, Sanayi Vekâletinin ve Ticaret Ve-
(kâletinin de, yani topyekûn olarak gereken şekil
de bu işi etüd etmeleri lâzımdır.. 

Arkadaşlar, ancak bu suretle nüfusumuzun 
% 80 nini tenkil ©den köylümüzün hem mesut bir 
iş hayatına kavuşması ve hem de mesut birer yu
vaya kavuşmaları mümkün olacaktır. Ve bu iş 
plânlı, programlı bir şekilde ele alınmış olacaktır. 

REÎS — Takrir var. Okutuyorum. 

Yüksek Reisliğe 
Fasıl üzerindeki müzakere kâfidir. Kifayetin 

reye vaz'mı teklif ederim. 
Kütahya 

Emin Topaler 

REİS — Kifayeti reye arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Faslı reye arz ediyorum. Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

F. Lira 
754 7010 sayılı Kanun gereğince 

Muğla, Denizli, Bolu, Aydın ve 
Sakarya vilâyetlerinde vükua-
gelen yer sarsıntısından zarar 
görenlere yapılacak yardım 15 000 000 

REÎS — İbrahim Eteni Karakapıcı. 
İBRAHİM ETEM KARAKAPICI (Urfa) — 

Benim bir mâruzâtım olacaktır. 1957 de zelzele 
felâketine uğrayan Fethiye kazası hakkında, bir 
sual takririm de vardır... Bu felâketten sonra, 
burada yapılan imar hareketinin temini için ya
pılan yardım miktariyle halen bu imarın ne saf
hada bulunduğunun izahını Vekil Beyden rica 
ediyorum. 

Diğer bir ricam, bundan bir müddet evvel bir 
sel felâketine uğrayan Urfa'nın Birecik kazasının 
1 500 nüfuslu Merza köyü vardır. Bu âfete uğ
rayan köye yardım için Vekâlete müracaat edil
miş fakat şimdiye kadar bir yardım yapılmadığı 
haberini almış . bulunuyoruz. Bu hususun da 
açıklanmasını temenni edeceğim, efendim. 

REİS — Sadi Pekin. 
SADİ PEKİN (Muğla) — Muhterem beye

fendiler, Muğla mmtakasında 1957 yılında vukua 
gelmiş olan zelzele dolayısiyle oradaki vatandaş
larımız hakikaten büyük bir zarara duçar oldu
lar. Fethiye ve Marmaris ve civarı aşağı - yuka-
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rı tamamen yıkıldı ve oradaki manzara çok feci 
idi. Zamanında, zelzelenin hemen sabahı Sayın 
Devlet Reisi, Sayın Başvekille beraber bu mmta-
kaya geldiler ve orada yapılması lâzım gelen ye
ni kasabalar için kararlar aldılar, direktiflerde 
bulundular. Bunun neticesini bugün şükranla 
söylemek lâzımgelir ki, görmüş bulunmaktayız. 

Arkadaşlar, yep yeni bir Fethiye, yepyeni 
bir Marmaris meydana gelmiştir. Buraların sa
kinlerinin şimdiye kadar oturamadıkları, görme
dikleri şekilde modern evler yapılmıştır ve yapıl
maya devam edilmektedir. Fethiye'de yapılan 
evlerden bir kısmı tevzie tâbidir, bugünlerde tes
lim edilmiş bulunacaktır. Marmaris'tekiler de 
bitmek üzeredir. Yakında, çok kısa bir zamanda, 
zannediyorum önümüzdeki Haziran ayma doğru 
teslim edilmiş olacaktır. 

Şimdiye kadar Fethiye ve Marmaris mmta'ka-
sma ödenmiş bulunan istimlâk bedeli 12 107 269 
liraya baliğ olmuş bulunmaktadır. Fethiye'nin bir 
kısmının bataklık arazi olması dolayısiyle temel 
ve inşaat güçlükleri meydana gelmiştir. Bunların 
etüdleri neticesinde en iyi bir şekilde ve en salim 
bir surette yapılması yoluna gidilmek suretiyle 
halledilmiştir. Ufak gecikme bundan dolayı vuku-
bulmuştur. Bu sene 15 milyon Türk lirası tahsis 
edilmiş olması dolayısiyle ben bir Muğla Mebusu 
olarak Sayın Hükümetimize hemşehrilerim namı
na şükranlarımı arz etmek isterim. (Soldan, al
kışlar) 

REİS — İhsan Gülez. 
İHSAN GÜLEZ (Bolu) — Muhterem arka

daşlar, Türkiye'nin pek çok kısımları itibariyle 
bir zelzele bölgesi olduğu malûmunuzdur. Bu ara
da Bolu ve onu takibeden Sakarya, İzmit mmta-
kalarında sık sık zelzele vukubulmaktadır. 1944 
te, 1955 te Bolu'da bir zelzele olmuş ve 1957 de 
bir kasabayı tamamen hasara uğratan üçüncü bir 
zelzele vukubulmuştur. Arzım şudur ki; Türkiye 
geniş mmtakaları itibariyle zelzeleye mâruz bir 
memlekettir. 

Fakat bizde zelzeleyi takiben bu mmtakalara 
ne şekilde yardım yapılaeağı, gerek nakid ve 
gerek teknik yardım olsun, ne şekilde inşa ve 
imar olacağı önceden, mevzuatı, nizamatı tan
zim ve tertibedilmiş değildir. Oysa ki, demin de 
işaret ettiğim gibi, memleketimizde sık sık zel
zele vukubulmaktadır. Tabiî âfetler Kanunu ile 
7010 sayılı Kanun; Bolu havalisinde vukubu-
lan zelzeleyi takiben muvakkat olarak çıkarıl-
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mış bir kanundur. Halbuki bundan sonra vu- I 
kubulaeak zelzelelerde ve vukuu muhtemel bu- I 
lunan âfetlerde, ani olarak yardım yapılması 
lâzımgeldiği ahvalde ne şekilde para yardımı ve 
teknik yardım yapılacağı malûm değildir. Biz 
bunun sıkıntısını zelzele akabinde pek çok çek
tik. Faraza zelzeleyi takiben bu sene bunlar 
için Ziraat Bankasından kredi almak suretiyle 
zelzelede evleri hasara uğrıyanları süratle tes-
bit ettik, ağır, orta ve az hasar diye. Bunlara 
çok cüzi ve taksitle yardım yapıldı, 300, 500, 
1 000 lira gibi. Bu, zelzeleden zarar görmüş bi
na sahipleri için hiçbir şey ifade etmedi. Bu
gün Bolu geniş bir zelzele mmtakası olmasına i 
rağmen imar Vekâleti para yardımından başka 
hiçbir faaliyette bulunmadı diyebiliriz. Halk 
kendi yarasını kendisi sarmıştır. Halbuki Bolu'
da her gün, hattâ bugünlerde ve aylarda sık 
sık zelzele oluyor. Bu bakımdan Bolu her zaman 
bu felâkete mâruz kalan bir mmtakadır. Bu 
para toplu olarak yapılan, Fethiye kasaba in
şaatından başka bir şeye yaramamıştır. Bizim j 
orada 300, 500 liradan gayri bina sahipleri bir 
yardım almış değildir. 

Bu gibi şehir ve kasabalar için belediyelerin j 
teknik kadrolariyle yardım etmek suretiyle in- j 
saat sistemini tesbit etmesini ve buna karşı alı- j 
nacak tedbirlerin belirtilmesini rica edeceğim. 

RElS ~ Karakapıcı. j 
İBRAHİM ETEM KARAKAPICI (Urfa) j 

— Efendim, bu mevzu üzerinde durmamın se
bebi, seyahatlerimizde gördük, Fethiye'yi de !. 
görenler var. Muhterem Sadi Pekin Bey de va- j 
ziyeti görmüş bulunmaktadırlar. Halen vatan- i 
daşlar yaz - kış barakalarda yaşamaktadırlar. ıstı- ı 
rap çekmektedirler. 1957 de zelzele olmuş, 1960 a 
gelmiş bulunuyoruz, senelerden beri süratle ya
pılması gereken işler bugüne kadar yapılma
mıştır. 

Yabancı memleketlerden de bu zelzele felâke
tine birçok yardımlar olmuştur. Şimdi Sadi 
Bey arkadaşımız diyor ki; bataklık olduğu için 
temel inşaatları yapılamadı. Bu yüzden geri 
kaldı, şehrin bir kısmını bir tarafa nakledeee- ı 
giz. Velhasıl vatandaşları yazın ve kışın iskân 
edebileceğimiz bir meskene sahip kılmak mecbu
riyeti vardır. Bunu tekrar rica ediyorum. Ve
kil Bey, size ayrıca izahat vereceğim, diyor. 
Çok rica ederim; buradan izah ederlerse Fethi
ye halkı da duyup memnun olurlar. I 
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RElS — imar ve iskân Vekili. 
İMAR VE İSKÂN VEKÂLETİ VEKİLİ 

HAYRETTİN ERKMEN (Giresun) — Muhte
rem arkadaşlar; evvelâ İhsan Gülez arkadaşımı
zın; tabiî âfetler karşısında ne suretle hareket edi
leceğinin evvelden bilinmesini mümkün kılacak 
bir kanunun lüzumuna temas eden suallerine ce
vap arz edeyim. 

Böyle bir kanun mevcuttur, numarası da 7269 
dur. Yer sarsıntısı, yangın, su baskını, çığ, taş 
düşmesi ve saire gibi âfetlere mâruz kalan vatan
daşlara yardımı mutazammın bir kanundur. Ba
his buyurdukları 7010 sayılı Kanun Bolu zelze
lesi felâketzedelerine ait Kanundur. Zannediyo
rum ki, sadece nakdî yardım yapılması derpiş 
edildiği için bu şekilde Bolu'da tatbikat sahası bul
muştur. Bu kanunun çıkışından sonra Bolu'da bir 
yer sarsıntısı vaziyeti olmadığı için tatbikat sa
hası mevzuubahis değildir. İnşallah bundan son
ra da olmaz. 

Şimdi Fethiye mevzuuna gelince; Fethiye'de 
233 ev tamamen ikmal edilmiş ve kabule hazır bir 
vaziyettedir. Bugünlerde tevzileri yapılacaktır. 
5 evin sıvalan yapılmış, 4 evin çatışı kapanmış, 
3 evin birinci kat tavanı yapılmış, 2 evin zemin 
kat tavam yapılmış, 4 evin bodrum tavanı ikmal 
edilmiş, 12 evin duvarları yapılmış, 6 evin temel 
inşaatı yapılmıştır. Yeniden temel atılması icab-
eden 315 ev mevcuttur. Ayrıca 100 dükkân ya
pılması derpiş edilmektedir. 

Marmaris'te yapılan tesisler 225 e baliğ olmak
tadır. Zannederim arkadaşlarımın suali bunlar
dan ibarettir. 

REİS — Sait Erdinç. 
SAİT ERDİNÇ (Varı) — Muhterem arkadaş

larım, Fethiye mevzuunda vatandaşlarımızın bir 
an evvel evlerine kavuşmaları ve ihtiyaçlarına ce
vap verilmesini temenni etmekle beraber ben 
bir hususa temas edeceğim. Malûmuâliniz çıkarı
lan umumi hayata müessir âfetler dolayısiyle alı
nacak tedbirlerle yapılacak yardımlara dair kanu
nun muvakkat maddesi kanunun yürürlük tari
hinden önce vukubulan âfetlerden dolayı bâzı 
kaza ve vilâyet ve köylere yardımı nazara alan 
bir hükmü ihtiva ediyordu. Ben o zaman bir ta
dil teklifinde bulunmuştum. Hattâ ben o zamanın 
vekilinden bir istirhamda bulundum. Bölgemizi 
biliyorsunuz, zelzele gördü. Van ve Erciş mmta-
kasına zamanında gerektiği kadar yardım ya
pıldı mı, yapılmadı ını bu ayrı. Mesele bugün zel-
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zele gören tbu bölgenin ihtiyaç ve ıstırabına cevap 
vermek lâzımdır. 

Umumi âfetlerden zarar görenlere yardım ya
pılması hakkındaki kanun yürürlüğe girmeden 
evvel, vukubulan âfetler dolayısiyle zarar gören
lere îera Vekilleri Heyeti karariyle yardım ya
pılmasına muvakkat 5 nci madde cevaz vermek
tedir. ^ 

Medeni Berk, kendi seçim bölgesinde olan 
Çimeli - Uzartık köyünü, muvakkat 1 nci madde
ye ithal ederek yardım, sağladı. Van ilce merkezi 
ile Erciş'i nazara almadı. 

Teklifim redde uğradı. Bu hareketi üzüntü ile 
karşıladığımı ifade etmek isterim. Van ilce mer
kezi ve Erciş kazası gereken alâka ve yardımı 
görmemiştir. Elbette bu kabil talep ve ihtiyaçlar 
karşısında vekil yahut Hükümet imkânlarını bu 
şekilde tek taraflı kullanırsa elbette oranın bir ço
cuğu olarak üzüntü duyarım. Kanunun görüşül
düğü sırada Demokrat Partili belediye başkanı 
arkadaşa yazdım, aldığım telden arz ediyorum : 
Erciş 1941 yılında zelzele^görmüş ve 570 nüfus 
ölmüş, binlerce lira zarar olmuştur. Van'da 1945 
te zelzele görmüştür. Şimdi îcra Vekilleri mev
cut kanunun 5 nci maddesine dayanarak bu ile ve 
ilçeye yardım elini uzatmasını, 7269 sayılı Kanu
na göre imarını temenni ederim. Türkiye'nin her 
yerinde zelzele dolayısiyle yardım yapılmış, her 
bölgeye 70 - 80 milyona yakın para verilmiş ve 
bunu temin eden umumi kanunlar çıkarılmış idi. 
Oralara yardım yapılmasını memnuniyetle karşı
ladığımı ifade etmek isterim. 

Sonra arkadaşlar, ben Bütçe Encümeninde 
Malazgit'teki inşaat durumunu Sayın Vekilden 
sormuştum. O gün B. M. M. de tahkikat mevzu
ları görüşülüyordu. Onun için Bütçe Encümenin
de bulunamadım. Vekil bulunmıyanlarm sorula
rına cevap vermemişler. Eğer cevap verseydiler, 
kütüphanede bulunan encümen zabıtlarını okur, 
tatmin olurdum. Zabıtlarda bir bilgiye raslama-
dım. Lütfen Malazgirt inşaatı hakkında da bize 
malûmat vermelerini rica ediyorum. 

REİS — Cemal Zühtü. (Yok, sesleri Sadi Pe
kin. 

SADÎ PEKÎN (Muğla) — Efendim, İbra
him Karakapıcı Bey arkadaşım Fethiye inşaa
tında gecikmeden bahsettiler. Halbuki bütün hu-
susiyetleriyle yeni bir şehir kurmanın ne kadar 
güç olduğunu takdir edersiniz. Erzincan zelzele
sinin hâlâ sıkıntılarım bizim iktidarımız çek-
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mektedir. Maalesef daha vatandaşlarımızı orada 
iyi bir eve yerleştirmiş değiliz. 

İBRAHİM ETEM KARAKAPICI (Urfa) — 
Biz Fethiyeliler çekmesin istiyoruz, Erzincan'ın 
çektiğini. 

SADÎ PEKÎN (Devamla) — Fethiyeliler 
çekmediler ve çekmiyorlar. Hayatlarından mem
nun, istikballerinden emin bir kütledir Fethiye. 
Siz endişe buyurmayınız. 

Muğla'ya ayni ve nakdî olarak yapılan yar
dımı sordular, okuyorum : Muğla merkez 
31 811, 13 köyü 138 479, Bodrum 2 354, iki kö
yü 2 347, Datça 32 374, iki köyü 8 010, Yata
ğan 500, iki köyü 184 509, Köyceğiz 54 019, 31 
köyü 361 428, Milas 86 005, 18 köyü 114 794, 
Marmaris merkezde toplu inşaat vardır. 12 köyü 
475 537. Fethiye; merkezde toplu inşaat var
dır, 32 köyü 119 758, Urla'da merkezde toplu 
inşaat vardır, 7 köyü 4 906 lira Arz ederim. 

REÎS — Fethi Çelikbaş. 
FETHİ ÇELÎKBAŞ (Burdur) — Muhterem 

arkadaşlar, Fethiye'yi gören arkadaşlarınızdan 
bir tanesi de bendenizim. Hıfzı Oğuz Bekata ve 
Fazıl Yalçm'la birlikte gittiğimizde Karakapıcı 
arkadaşımız da orada idi. Ve halk şikâyet etti. 
Şikâyet etmedi diyen arkadaşıma söylemek is
terim. 1957 de Mayısta zelzele olur da 1958 ge
çer, 1959 geçer, 1960 a gelinirse üç yılda bu bir 
şikâyet mevzuu olmaz mı? 

Bu itibarla ben Fethiye'yi anlatıyorum. Halk 
mustariptir, bunu reddetmek imkânı yoktur. 

İkinci bir nokta şudur : Doğru veya yanlış, 
bilmiyorum, ama duyduğum için anlatmaya mec
burum. Ecnebi dost ve müttefik memleketlerden 
vapurlarla gönderilen yardım malzemesinin iyi 
istimal edilmediğinden şikâyet ettiler. (Soldan, 
o Erzincan'da oldu sesleri) Kötü bir muamele 
varsa Halk Partisi devrinde olsun, Demokrat 
Parti devrinde olsun bir mebus olarak ben iti
raz ederim. Beni susturamazsınız. Devir koru
mak uğrunda milletvekilleri vazifesini ihmal ede
mez. Nerede usulsüz iş varsa takibedecep-iz. 

Üçüncü bir şikâyet de şu idi : İstimlâk bade
linin 12 milyon küsur lira olduğu şimdi sövlen-
di. Istmlâk mevzuunda da şikâyet dinledik, is
timlâk edilen mmtaka genizce bir ver ve muay
yen bir firmanın malı dediler. Hâdisenin içini 
bilmivoııım. Yani demek istediler ki. buradaki 
firma bir başka yere, madencilik dolayısivle, 
nakli mekân durumunda idi, bu sebeple arazisi 
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istimlâk olunarak iltizam edildi, korundu. Baş
ka yerde ocakları varmış, oraya naklediyormuş, 
Fethiye bölgesindeki tesisleri bîrakaeakmış... 
Arazisi istimlâk edilmiş. 12 milyon küsur da 
borcu varmış. Ben duyduğumu naklediyorum. 
îbrahim Subaşı kafasını sallıyor... Bunlar doğru 
mu, doğru değil mi bilmiyorum. Ama Vekilin 
ciddî olarak üzerinde durması imkânını vermiş 
olmak için böyle bir meselenin şikâyet konusu 
olduğunu arz etmek istiyorum. 

REİS — Faslı kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

F . Lira 
755 Satmalmacak makina, alet, 

optik aletler ve teknik malze-
ve ve teçhizat 102 000 
REİS — Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

756 Umumi hayata müessir âfet
ler dolayısiyle alınacak tedbir
lerle yapılacak yardımlara da
ir 7269 sayılı Kanunun 33 ncü 
maddesi gereğince fona yatırı
lacak paralar 30 000 000 

REİS — Kemal Sarıibrahimoğlu. Yok. Meh
met Hazer. 

MEHMET HAZER (Kars) —' Muhterem ar
kadaşlarım, Umumi hayata müessir âfetler hak
kındaki Kanunun tatbiki yenidir. Ama bundan 
evvel vukubulanları da şümulü içine almakta
dır. Kars vilâyetinde heyelana, mâruz birkaç 
köy için yıllardan beri Vekâlete müracatler ya
pılmış, bunlardan iki köyün yerleştirilmesi is
tenmiştir. Birisi Pili mevkiinde, İğdır civa
rında, diğeri de Digor kasabasında bir yere 
nakledilmesi düşünülmüştür. Yeniden yapılmak 
istenen, köyde evvelâ mesken olarak tanzim 
edilen yer, inşaatta kullanılan malzemenin el
verişsizliği yüzünden ihtiyaca cevap vermemek-
tedr. 

Arkadaşlar; bir kumluk sahada, Araş neh
rinin eski yatağında kurulmak istenen köyde 
su yok, arazi müsait değil ve bir insan boylu 
boyuna yatamıyacak kadar küçük olan bu yer
de köylüler oturamamışlar ve terk etmişlerdir. 
Pili köyü de aynı tarzdadır. Yıllardan beri 
vatandaş heyelana mâruz kalmış, eski meskenle
rinde barınamadıkları gibi yeni binalara da ya-
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pılan masraflar heder olmuştur. Bu kümesvari 
yerlerde iskân mümkün değil. 

Daha evvel Medeni Bey arkadaşımızdan rica 
etmiştim. Tetkik edeceklerini söylemişlerdi. İki 
sene geçtiği halde bu yaz gittim bir şeyler yok. 
Yapılan masraflar da sarih olarak ifade ede
yim ki heder okunuştur, arkadaşlar. 

Arkadaşlar, bir defa bu binaların tipini, eba
dını değiştirmek lâzımdır. Böyle nakillerde ora
ya gidecek insanların orada geçinmesini imkân 
dâhiline koyacak toprağın, suyun ve meskenin 
bulunmasının tetkiki lâzımdır. Bu yapılmamış
tır. Rus hududu karşısında bir plato seçilmiştir. 
Onun yakınında ve karşısında Rusların beyaz 
badanalı binaları vardır, bunların karşısına bu 
kümeslerin yapılması büyük bir hata olmuştur. 
Böyle suyu, toprağı ve meskene müsaidolmıyan 
yerlerden bu vatandaşları kurtarmak lâzımdır. 
Vekil Bey demin bunların Demokrat Partinin 
damgasını taşıdığını söyledi. Diğer işlerde De
mokrat Partinin değil milletin damgası vardır. 
Bu hatalı inşaatta ve kötü işte bile Demokrat 
Partinin damgası olmasını Vekil Bey ileri sür-
memelei idi. Bunu tashih edelim. Çok kötü ya
pılmıştır. Yeri iyi seçilmemiştir. Malzemesi fe
nadır. İnsana öyle geliyor ki, bu yapılanları hiç
bir mimar veya fen adamı görmemiştir. Halk, 
harcanan paralara acımaktadır. Bunlar Demok
rat Parti için hiç de övünülecek eserler olarak 
vâd edilmemektedir. Lütfetsinler, bunları tas
hih etsinler. 

REİS — Vekil. 
İMAR VE İSKÂN VEKÂLETİ VEKİLİ 

HAYRETTİN ERKMEN (Giresun) — Efen
dim, Mehmet Hazer arkadaşımızın bahsettiği 
köyü gidip görmedim. Beyanlarını dinledim, 
yapılanlar (hakkında müşahedeye müstenit hük
müm yoktur. Ama aldığım malûmata göre kö
yün suyunun ikmal edilmesi için ieabeden boru 
tahsisi gönderilmiştir ve köylü su geldiği tak
tirde bu binalarda oturmayı kabul ettiğini be-
vau evi emiştir. Bunun D. P. damgasını 'taşıdığı
na gelince; Demokrat Parti iktidarı devrinde 
Türk Milletine mal ettiği eserler elbette D. P. 
damgasını taşıyor şeklinde ifadesinde hata yok
tur. Zaten hiç birisini beğenmiyorlar ama, bunu 
beğenmezse hediyesi olsun. Belki yapanların 
kusuru vardır. Ama her halde suyu getirildiği 
takdirde köylü bunlarda, oturmayı kabul etti-
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ğine göre kabili istifade bir inşaat olduğu anla
şılıyor. 

Fethi Çelikbaş arkadaşımızın temas ettiği 
yapı malzemesinin kullanılıp kullanılmadığı ve 
bu hususta söylentiler duyduğu hakkındaki be
yanına şunu arz edeyim. Gelen yapı malzemesi 
Fethiye inşaatında kullanılmıştır ve yapılacak 
yeni inşaatlarda da kullanılmasına devam edi
lecektir. 

BEHRAM ÖCAL (Kars) — Muhterem ar
kadaşlarım, evvelce umumi hayata müessir 
âfetlere mâruz kalan mmtakalar için hususi 
kanunlar çıkarılırdı. Son olarak 7269 sayılı Ka
nunun muvakkat ikinci maddesi bu özel kanun
lara tâbi olan kısımları da bu kanunla tesis 
olunacak bir fonda toplandı. Bunlardan mese
lâ, 6409, 6610, 6683, 6748 sayılı kanunlar müd
detleri sona erdiğinden bu son kanunun içine 
giremedi. Ve 7010 sayılı Kanunun da bu yıl, ya
ni 1960 da tahsisatı tükenmektedir. Bütçe Ko
misyonunun verdiği raporda açıkça beyan edil
mektedir ki, bu kanunlarla başlanmış, mütaah-
hide verilmiş, ihale edilmiş işleri tasfiye etmek 
için 77 milyon liraya iihtiyaç vardır. Halbuki 
bu işler için yalnız bu fasıla konan para mikta
rı 30 milyon liradır, özel kanunlara tâbi tutul
madığı halde halen mevzuubahsolan 771 köv 
vardır. Bu 771 köyün 315 tanesi tetkika tâbi 
tutulmuştur. 

Arkadaşlar, tekevvün etmiş ve verilmesi lâ-
zımgelen -miktar, Bütçe raportörlerinin tanzim 
ettiği rapordan anlaşılıyor ki bu işe tahsis edil
mesi lâzımgelen miktar 778 milvon liradır. Di
ğer kanunlarla, bu fasla 250 milyon lira para 
koymak lâzımgelirken, bunun için ancak 30 
milyon lira konmuş oluyor, özel kanunlarla, 
bugün konan para olan 30 milyon lira ile an
cak ihale edilmiş kısımların bedelini bile ödi-
yemiyeceğine göre bu 771 köyden 315 tanesi
nin, Bakanlar Kurulundan geçen 315 tanesinin. 
bu yıl akıbeti ne olacak? 30 milyon liradan 3C 
para verilmesine imkân yoktur. Diğerlerinin 
mütaahhidi hazır beklemektedir. 315 köyün bu 
yolda kendi mukadderatına terk edilmesi, öbür 
taraftan şunlann bunların yapılması doğru de
ğildir. Demokrak Parti damgası mı basacaksı
nız, milletin damgasını mı basacaksınız, ne ya
pacaksanız yapın da artık bunları da damga
layın. 
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REİS — Cemal Zühtü Aysan. 
CEMAL ZÜHTÜ AYSAN (Zonguldak) — 

Muhterem arkadaşlarım, Umumi hayata mües
sir âfetlere karşı alınacak tedbirler hakkındaki 
7269 sayılı Kanun hükmü gereğince bütçede 
30 milyon lira konulmak suretiyle cidden mem
leketimizin âtisi bakımından, köylerde, kasaba
larda yaşıyan insanların âtisi bakımından bü
yük bir hareket olmuştur. 

Muhterem arkadaşlarım, memleketimiz, tek
tonik mahiyette vukua gelen tabaka kaymaları 
ve çöküntülerle birinci derecede bir zelzele mm-
takası teşkil etmektedir. Zelzele dolayısiyle yı
kılan köy ve kasabalardaki tesisler ve insan 
kayıpları, bunlara karşı yapılacak yardımlarla 
karşılanamaz. Esas mesele, demin de arz edil
diği gibi, zelzeleye karşı alınacak tedbirlerin 
efrıemmiyetle ve süratle alınması meselesidir. 
Muhterem arkadaşlarım İtalya, Japonya ve da
ha di&er indifai ve tektonik arazideki zelzele 
mıntakalarında her yıl vukua gelen yüzlerce 
zelzeleden yüz binlerce, milyonlarca insan ve 
tesisler zarar görmüştür, fakat mücadeleden 
müspet bir netice de alınamamıştır. Fakat bi-
lâhara, bu zelzele mıntakasmın tesbitinden son
ra, bu arz ettiğim yerlerdeki zelzelelerden he
men hemen zarar hiç yok denecek dereceye düş-
Tvıüstür. Bu tedbirlerin basında bu tektonik 
favlar ve hatları tesbit etmek ve bu hatlar üze
rindeki köy ve kasabaları başka yerlere nak
letmektir. Aksi halde bu hatlar üzerinde bulu
nan şehir ve kasabaların ve köylerin kısa za
manlar içinde yıkılmalarına ve harabolmaları-
na mâni olmak mümkün değildir. 

Binaenaleyh son söz olarak arz edeceğim şu
dur: İmar ve îskân Vekâletinin bütçesinde na
zarı itibara aldığı tahsisat dâhilinde daha başka 
yardımlar ve bilhassa M. T. A. nın ihtisas ele
manlarından istifade suretiyle bir an evvel ve 
süratle bu işin başarılmasını temenni ve bu ha
rekete geçmesinden dolayı İmar ve îskân Ve
kâletini tebrik ederim. (Soldan, alkışlar) 

REİS — Şefik Refik Soyer. 
ŞEFİK REFİK SOYER (Niğde) — Muhte

rem arkadaşlarım; ben bu maddenin tatbikatı 
üzerinde bir temennide bulunmak üzere huzuru
nuzu işgal etmiş bulunuyorum. 

Kanunun bu maddesi, umumi hayata mües
sir tabiî âfetlerden zarar görenler hakkında 
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alınacak tetbirler ve yapılacak yardımlar için I 
tesis edilmiş olan fona yardımı ihtiva etmek
tedir. 

Muhterem arkadaşlar; biliyorsunuz, memle
ketimizde tabiî ve jeolojik durumu itibariyle 
bu gibi taıbiî âfetlerle zaman zaman karşılaşıl
maktadır. memleketimiz iskân bölgeleri itiba- I 
riyle yer yer ve dağınık bir durumda bulunu
yor, âfetler hakkında yardım daha evvel de I 
mevzuuatımızda yer almıştı. Bu kanunla tekem
mül ettirilmiştir. Ancak tatbikattaki, müşahe- I 
demiz; 'bir prensipsizlik, bir ısıra ve usul ta- I 
kibetmemek suretiyle kötü tesirler yaratmakta I 
olduğudur. Temennim şudur ki, bu gibi tabiî I 
âfetlerden zarar gören vatandaş toplulukları I 
için yapılacak yardımların bir prensibe bağla
narak, bir usul ve sıraya göre hareket edilme- I 
sidir. Usul ve sıra deyince, buna şuradan geli- I 
yorum, gecen sene intihap dairem olan Niğde'
de ve kazalarında sel baskını, kaya sukutu, yer I 
sarsıntısı ve ve sair sebeplerle 9 köyün kısmen 
ve kamilen yerlerinin değiştirilmesi tesbit edil
miş, formaliteleri tamamlanmış tahsisat bekle- I 
inekte iken, bundan sonra tesbit edilen iki köy 
hakkında sarfiyat ve tatbikata geçilmiş,. diğer
leri bırakılmıştır. Bunu bir sözlü soru ile Yük
sek Heyetinize .getirdiğim zaman Sayın hemşeh
rim eski imar ve iskân Vekili arkadaşımız bu 
sene bunların yapılacağını bu kürsüden beyan I 
ve ifade etmişlerdi. Tatbikatını bekliyoruz. Te
mennim bu tedbirleri bizim zorlamamızla de- I 
ğil, hiçbir hususi maksada kapılmadan normal 
3ekilde yürütmeyi sağlamak için vekâletin bir I 
usul ve prensibe bağlaması, Tbunu tetkik ve ta- I 
'kibetmesidir. Böylece hem vatandaşı tatmin et
mek, hem de Devlet işlerini ta'kiibetmekteki usul- I 
i erimizi her tarafta değerlendirmek mümkün 
olur. .Ricam 'bunların ehemmiyetine göre bir I 
sıraya konulması, ve yapılacak bir programla 
yürütülmesidir. Mâruzâtım 'bundan ibarettir. 

RElS — Bütçe Encümeni adına Mehmet 
Daim Süalp. 

BÜTÇE ENCÜMENİ ADINA MEHMET 
DAlM SÜALP (Siird) — Muhterem arkadaş
lar, umumi âfetlere mâruz kalan yerler için 
bütçeye konulmuş olan tahsisatın kâfi gelmedi
ğini ilen süren arkadaşlarımıza şunu hatırlat
mak isterim. 

Evvelâ bu iki fasıldan 'birine on beş milyon, j 
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diğer ikinci fasla da 30 milyon lira tahsisat ko
nulmak suretiyle 45 milyon lira verilmiştir. 

Ayrıca; umumi âfetlere mâruz kalan yerle
re yapılacak yardım, kanunun bir maddesi ile 
de İktisadi Devlet Teşekküllerinin kârının yüz
de üçünün, umumi âfetlere sarf edileceği de 
tasrih edilmiş bul onmaktadır. 

Bütçe Encümeninde yapılan müzakerelerde 
Sanayi Vekili, Sanayi Vekâleti ^Bütçesi konu
şulurken, İktisadi Devlet Teşekküllerinin 
1.1.1959 'kârlarını sayarken maliye mümessi
li tarafından tesbit edilen miktara göre iktisa
di Devlet Teşekküllerinden alınacak para mik
tarı 25 milyon liradır, dediler. 

Demek oluyor ki ; umumi âfetler için bu se-
neki hülçecle 30 milyon lira değil 70 milyon li
ra ayrılmıştır. Kaldı ki, aynı kanunun bir mad
desinde umumi âfetler için harcanacak paralar 
faslına konan paranın üç misline kadar sâri ta
ahhütlere ıgirlşmek salâhiyeti de Hükümete ta
nınmış bulunmaktadır. Demek oluyor k i ; ileri 
sürülen ve miktarı 30 milyon lira olduğu iddia 
edilen para evvelâ hakikatte 70 milyon liradır. 
Ayrıca Allah geçinden versin, yeni bir felâket 
karşısında kalınırsa Hükümet bunun üç misli
ne kadar sâri taahhütlere girişmek salâhiyeti
ni haizdir. Şunu da arz edeyim; benden evvelki 
arkadaşlarım da belirttiler, Halk Partisi 1940 
dan 1950 ye kadar bu gibi mevzulara sadece 25 
milyon lira sarf etmiştir. Halbuki biz bir sene 
için 70 milyon lira ayırmış 'bulunuyoruz. Bu 
meblâğın kâfi olmadığı iddiası doğru değildir. 
Kaldı ki, hüfcçe imkânları ancak buna müsaade 
etmektedir. Eğer bütçe imkânlarımız müsait ol
saydı nakledilecek köylerin adedi de bittabi faz
la olacaktı. 

RElS — Faslı reyinize arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Fasıl kabul edilmiştir. 

imar ve iskân Vekâletinin bütçesinin müza
keresi bitmiştir. 

Z — Toprak ve îskân İşleri Umum Müdürlüğü 

RElS — Toprak ve îokân işleri Umum Mü
dürlüğü bütçesinin müzakeresine geçiyoruz, 

KEMAL SARllBRAHİMOĞLU (Adana) 
— Grup adına söz istiyorum. 

RElS — Bir dakika efendim, evvelâ heyeti 
umumiye üzerindeki görüşmelerin Vekâletle bera-

i ber yapılıp yapılmadığı meselesini halledelim. 
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(soldan; «beraber konuşuldu» sesleri) Zabıtları 
tetkik edeceğiz. 

SÜLEYMAN KURANEL (Gazianteb) — 
Efendim, sözcüleri de, biz de müştereken konuş-' 
tuk. 

RElS — Efendim, her ne kadar Vekil Beye
fendi beyanlarında Toprak ve iskân İşlerinden 
de bahsetmişlerse de, Vekâletin bütçesine başlar
ken Reisvekili arkadaşım îmar ve İskân Vekâ
leti bütçesinin müzakeresine başlıyoruz, demiş ol
malarına göre birleştirmemize imkân yoktur. 

C. H. P. Meclis Grupu adına Kemâl Sarıib-
rahimoğlu, 

C. H. P. MECLİS GRUPU ADINA KEMAL 
SARIİBRAHİMOĞLU (Adana) — Muhterem 
arkadaşlarım, esefle ifade etmek mecburiyetinde
yiz ki, Toprak ve İskân Umum Müdürlüğü bilgi, 
kadro ve tahsisat yetersizliği içinde bocalayan 
ve Behzat Bilgin arkadaşımızın dediği gibi; «şu
nun arazisini alıp öbürüne vermek gibi kısır bir 
faaliyet göstermekte», bulunan, başarmaya çalış
tığı dâvaların azameti ve ağırlığı altında ezilen 
bir teşekkül manzarasını arz etmektedir. 

Filhakika; yerli ahaliden topraksız ve az top
raklı vatandaşları olduğu kadar 1950 den sonra 
gelen göçmenleri dahi toprak, mesken ve işletme 
kredisine kavuşturmak mevzularında tatminkâr 
bir başarı sağladığını iddia etmek en insaflı ölçü
lerle dahi mümkün görülmemektedir. 38 723 göç
men ailesinden 3 584 adedine mesken temin edi
lemediği gibi pek çoklarına da yeteri kadar top
rak ve işletme kredisi verilememiştir. Bu yüz
den bâzı göçmen köyleri işçilik ve hamallık yap
mak üzere şehirlere göç etmişler yapılan evler ha-
rabolmuş, mağdur ve mazlum ırkdaşlarımız ikti
sadi ve içtimai sefaletle karşı karşıya bırakılmış
lardır. 

Arazi tahsis ve tevzi edilenlerin çokları da 
kâğıt üzerinde toprak sahibi olmuşlardır. Çünkü 
verilen arazilerin kadastrosu yapılıp mâliki katî 
olarak belirtilmediği ve tevzi komisyonlarındaki 
memur, muhtar ve bilir kişilerin... (Soldan, şid
detli gürültüler) 

REİS — Bu nasıl söz rica ederim efendim. 
Efendim, böyle bir şey söylenmiş olabilir. Ama 

siz burada bunu söylememelisiniz. 
KEMAL SARIİBRAHİMOĞLU (Adana) 

— Beyefendi, siz bir lügat tanzim edin de öyle 
konuşalım bari, nasıl ifade, edeyim başka? 
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D. P. mahallî teşkilâtı başında bulunan... (Sol

dan, gürültüler) 
REİS — Bu kelimeyi ifade etmeden konuşu

lamaz mı? 
KEMAL SARIİBRAHİMOĞLU (Devamla) 

— Ne diyelim, Sayın Reis, realiteleri ifade et-
miyelim mi? Rica ederim, Halil Turgut Beyefen
dinin Bütçe Encümenindeki konuşmalarını. Kan
lı, kavgalı, acı realitelerden bahseden konuşması
nı okuyun. Demokrat Parti teşkilatındaki bâzı 
zevatı kastediyor. 

İMAR VE İSKÂN VEKÂLETİ VEKİLİ 
HAYRETTİN ERKMEN (Giresun) — Demok
rat Parti başındaki demedi ki. 

KEMAL SARIİBRAHİMOĞLU (Devamla) 
— Araziler tevzi ediyor. Zavallı göçmen vatan
daşlar kolayca, tâbi ve alet durumuna düştükleri 
için ekseriyet sahipli araziler tevzi edilmekte za
vallı göçmen ırkdaşlarımız sevgi, sempati ve şef
kate en çok muhtaç ve lâyık oldukları bir zaman
da kavgaların, nizaların ve dâvaların tevlidettik-
leri acı ıbir husumetin muhatabı olmaktadırlar. 
Tâbir caizse arazi değil başlarına belâ almakta
dırlar. 

Ekseri hallerde tevzie tâbi tutulan arazi üze
rinde dbaeneet tasarruf etmiş, >ev ve 'işletime kur
muş istikbalini ve kaderini o topraklara (bağlamış 
bulunan yerli halkın husumeti, kol ve silâh kuv
vetinin kavlî veya fiilî tehdit ve tecavüzleriyle 
tevzi edilen araziyi teslim alamamaktadırlar. 

Arazinin malik ve şâgiii için >de İbu hal ikti
sadi, içtimai ve hukuki mânada fecî akıbetleri ha
zırlamaktadır. Hukuki, bilgisi kıt kültürü zayıf, 
Hazine nef'ini fent hukukuna iatıün tutan ıbir zih
niyete sahip ve politik tesirler altında kolayca 
kalabilen tevzi komisyonu memur ve vazifelileri
nin süratli ve sert tatbikatı ile arazileri ellerinden 
alnnıp Hazine uhdesine kayıtla, intikalen göçmen 
veya topraksıza tevzi ve tahsis edilen vatandaş
lara, mahkemeler ihtiyati tedbir dahi vermemek
te, ata dede yurtlarından âdeta cdbren sökülüp 
atılmaktadırlar. 

Yerli topraksızlar yukarda arz edilen manzara 
ile aynen karşılaşmakla beraber kendilerine tahsis 
edilen arazinin bedelini borçlanmak suretiyle ha
riçten gelen göçmenlerden daha adaletsiz bir du
rumla karşılaşmaktadırlar. Yeni iskân kanunu 
tasarısındaki hu müsavatsızlığı kaldıran bükümle
rin kanunlaşması temennimizdir. Bu suretle yer-

1037 — 
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liler aleyhindeki bu tefrik ortadan kalkmış, kaderi 
kaza yurtları sınırları dışında kalmış, Tuna boy
larının, Kafkas dağlarının ve Arabistan çöllerinin 
fâtihlerinin ve sınır bekçilerinin ahfadı olan ve 
bu topraklarda en az bizim kadar hak sahibi bulu
nan ırkdaşlarımız, bir ihsan ve inayet kabilinden 
parasız toprak alma ve iskân edilme tasarrufunun 
ınıânovi ağırlığından kurtarılmış ve yerli halka 
daha iyi kaynaşmanın iklimine kavuşmuş olurlar. 

Topraksızlara ve göçmenlere verildiği iddia 
edilen rakamlar hakiki ve fiilî mânada topraklan
dırma ve iskânı değil kâğıt üzerindeki muamele
leri ifade etmektedir. Hakiki rakam, bu toprakla
rın ne miktarı hukukan ve fiilen teslim edilmiştir. 
ne miktarı davalıdır, ve ne miktarı maliki tarafın
dan mahkeme kararı ile geri alınmıştır? Sualleri
nin cevabı kesin ve net olarak verilebildiği tak
dirde anlaşılabilecektir, iktidar bu rakamları ve
remedikçe realitelerin acı yüzünü vatandaşların 
gözünden rakam kalabalığının gölgesinde sakla
maya muvaffak olamıyacaktır. 

Aile başına verilen 255 liralık işletme kredisi, 
bu. melodram'ın diğer bir cephesini teşkil etmek
tedir. Yarım öküz alınabilecek bir para ile ziraat 
işletmesi kurulabileceğini hayalden geçirmek dahi 
gülünçtür. Sadece bu rakamın ifade ettiği zihni
yet dahi, iktidarın iskân ve topraklandırma dâva
sının azameti karşısındaki şaşkınlığını ve becerik
sizliğini ifadeye kâfidir. 

6829 «sayılı Kanunla Cenup hudutlarımızda 
emniyet 'nmlâhazalariyle huduttan itibaren 500 
metrelik şerit içinde kaldıkları için 66 aded köyün 
2 773 hanede 14 145 adeti ahalisi yerlerinden çıka
rılmış fakat kendilerine bu kanunun âmir hükmü 
gereğince verilmesi icabeden istimlâk bedelleri ve
rilmediği gibi iskân edilmeleri cihetine de gidil
memiştir. Şurada burada sefalet içinde sığıntı ola
rak yaşamaktadırlar. Bu di al âmme vicdanını sız
lattığı gibi, iktisadi içtimai ve politik istikrardan 
ıınahrum Cenup komşularımıza yakın bir bölgede 
memleketimizin âtisine zararlı huzursuzluklar ya
ratıp zararlı ideolojilerin 'gelişmesine müsait bir 
zemin hazırlamaktan hali kaimi yacaktır. Bu mak
satla sekiz milyon lira gibi cılız bir rakam m tah
sis ©dilmesi isabetli ve memlekete yararlı bir po
litika değildir. 

Toprak ve iskân dâvasını sadece toprak dağı
tımı ve mesken dâvası olarak görmek hataların en 
büyüğüdür. Bu dâva ormancılık, hayvancılık, su
lama, gübreleme, tapulama ve topraktan fayda-
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lanma sanatı mânasına gelen kültür teknik bilgi
sinden faydalanarak zirai amenajman plânları 
vücuda getirme gibi faaliyetlerin, realitelerin, il
min ve kültür teknik sanatının ışığı altında koor
dine edilmesi suretiyle halledilebilir. Ekstansif 
ziraatten eııtansif ziraat işletmeciliğine süratle 
geçmek zorundayız. Ekim sahasını genişletmeden 
verimi artırmak ve mevcut topraklarımızı daha 
çok insan besler hale getirmek ancak bu şekilde 
mümkün olabilir. Aksi halde mesut bir tempo ile 
artan ve maalesef pek çoğu âtıl kalan iş gücünü 
heder etmekte devam edeceğimiz gibi, gittikçe fa
kirleşen topraklarımız mevcut nüfusumuzu dahi 
besliyemiyecek yakın bir gelecekte 'dağıtacak top
rak bulamıyacağımız gibi dağıttıklarımız da ve
rimsiz çöller haline gelecektir. Baade'nim raporu
na göre ziraate açılacak toprağımız kalmamıştır; 
bilâkis bozkırları mera haline ifrağ zaruretinde-
ylz. 

Köylerde gizli işsizliği önleyici el sanatları
nı teşvik ve muhit icaplarına uygun sanayi şu
belerini tesis etmek, fennî ziraat usullerini, su
lama ve gübrelemeyi öğretici teknik bilgi veren 
okul ve kurslar açmak ve geçim zoru ile orman
ları tahribeden köylüleri el sanatları, orman 
işleri ile geçimini temin eder hale getirmek ve
ya rızasivle iskâna tâbi olmak istiyenlerini ge
niş arazili bölgelere nakletmek gibi tedbirler 
üzerinde plân ve program dâhilinde ehemmi
yetle durmak zaruretine inanmaktayız. 

Tapulama süratle, ikmal edilmeli, kadastro 
görün maliki kesin olarak belli edilmeden top
rağın dağıtımına gidilmemelidir. Ecdat kanla-
riyle sulanmış olan yurt topraklarının günlük 
politika maksatlarına vasıta edilerek ve vatan
daşın rozetine göre tefrik gözeterek dağıtılma
sından tevakki edilmesi lâzımdır. Ve bu dâva
nın partiler üstü bir dâva olarak ele alınmasın
daki lüzum ve zarurete dikkat nazarlarınızı çe
kerim. 

Hulâsa, Orman, Tapu - Kadastro, Toprak -
İskân ve Kültür - Teknik Umum Müdürlüğü 
adı ile kurulacak bir umum müdürlüğün bir ve
kâlet çatısı altında koordine bir mesai sarfiyle 
hazırlıyaeakları uzun vadeli plân ve programlar
la iç ve dış iskân dâvalarımızın halledilebile
ceğine, aksi yolda devamın hüsranla neticelen
mekte devam edeceğin inanmaktayız. (Sağdan, 
alkışlar) 
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REÎS — Kemal Sarıibrahimoğlu'mın biraz 

evvel bahsettiği Demokrat Partinin başında bu
lunanlara ve dolayısiyle Demokrat Parti Vatan 
Cephesine ait sözleri Riyasetçe nezahete aykırı 
görülmektedir. Bunların zabıtlardan çıkarılma
sını reyinize arz ediyorum. Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

D. P. Meclis Grupu adına Mehmet Daim Sü-
alp. 

D. P. MECLÎS GRUPU ADINA MEHMET 
DAÎH SÜALP (Siird) — Muhterem arkadaşlar, 
C. H. P. Grupu adına konuşan arkadaşımıza D. 
P. Grupu adına cevaplarımı arz ediyorum. Bu 
iki konuşmayı dinledikten sonra iki partinin 
zihniyeti arasındaki farkın takdirini de sizlere 
bırakıyorum. 

Muhterem arkadaşlar; arkadaşımız diyor ki; 
toprak tevziinde topraksız vatandaşlara toprak 
değil, başlarına belâ veriyoruz. Birisinin malı
nı alıp başkasına veriyoruz. Göçmenlere kâfi de
recede toprak verilmemiştir. Hatır için top
raklar dağıtılmaktadır. Ve bunlara benzer bâzı 
iddialar ileri sürdüler. 

Muhterem arkadaşlar, evvelâ Toprak ve 
tskân Umum Müdürlüğünün mevzuu olan iki 
hususun da mevzuat dairesinde ne şekilde Â a-
tandaşlara sağlandığın] arz etmekle sözüme b^ış-
hyaeağım. Bu Umum Müdürlüğün iki mühim 
mevzuu vardır : Çiftçiyi topraklandırmak ve 
iskân. Çiftçiyi topraklandırma nasıl yapılır? 
Toprağı bulunmıyan çiftçilere evvelâ mevcut 
Hazine arazisi dağıtılır. Bu kâfi gelmezse köy 
ortamalı olan mallardan fazlası tevzi edilir. 
Bu da kâfi gelmezse bataklıklar kurutulur ve 
nihayet özel idareler, belediyeler ve vakıfların 
elinde bulunan araziler istimlâk edilmek sure
tiyle köylü vatandaşlara dağıtılır. Bunlar da 
kâfi gelmezse nihayet arazisi fazla olan vatan
daşların arazisinin istimlâki cihetine gidilir. 
Arrcak bu son söylediğim rakamın ilerde verece
ğim rakamlar muvacehesinde ne kadar cüzi bir 
rakam olduğunu müşahede edeceksiniz. Kaldı 
ki, arkadaşımız diyor ki, birisinin malı almıyor, 
başkasına veriliyor ve istimlâk edilen arazinin 
parası verilmiyor. Evvelâ topraksız çiftçiye 
1950 den bu yana dağıtılmış olan arazi miktarı 
17,5 milyon dönümdür. Bu 17,5 milyon dönüm 
arazinin içinden yalnız 22 000 dönümü vatan
daşlardan istimlâk edilmek suretiyle dağıtıl
mıştır. Ve istimlâk bedeli ödenmemiş bir tek 
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vatandaş mevcut değildir. Görülüyor ki, bir 
vatandaşın malını alınıp başkasına vermek mev-
zuubahis değildir. Bu şekildeki beyan hilâfi 
hakikattir, istimlâk bedeli ödenmiyor demek 
hilafı hakikattir. Hatır için arazi dağıtılıyor 
deniyor. Bu beyan ise tamamen teşkilâta bir 
iftiradır. Çünkü kanunlar teşkilâta böyle bir 
salâhiyet tanımamıştır. Eğer kendileri misal 
vermek suretiyle birisinin arazisi hatır için 
kendisine verilmiş iddiasını ileri sürerlerse o 
zaman kendilerini ispata davet etmek vazife
mizdir. 

Muhterem arkadaşlarım; arkadaşlarımız bu 
mevzuda bir faaliyet gösterilmediğini ileri sü
rerler. Bu sözlerinden dolayı bilmecburiye ge
ne mukayese yoluna gideceğiz. 1950 yılma ka
dar 287 köyde 668 bin dönüm dağıtılmıştı. 1950 
den bugüne kadar 287 e mukabil 4 302 köyde 
347 411 aileye 17,5 milyon dönüm arazi dağı
tılmıştır. Bu iki rakam mukayese kabul etmi-
yecek kadar birbirinden farklıdır. 

Topraksız çiftçi vatandaşı niçin toprak sa
hibi ediyoruz? Mesut olması için mi, yoksa ba
şını belâya sokmak için mi? 

Muhterem arkadaşlar; topraksız kimselerin 
toprak sahibi olabilmesi için köyünde, kasaba
sında Hazine arazisi bulunan köylüler, köylü
ler vasıtasiyle mebuslar Toprak ve İskân, Ka
dastro Umum Müdürlümü kapısını aşındırmak
tadırlar. Bir an evyel bize toprak komisyonları
nı gönderin diye; taleplerde bulunmaktadırlar. 
Bu arazi kendilerine nasıl veriliyor? 

Yirmi sene vâde ile, faizsiz ve ilk vâde, 
toprağın tevziinden altı sene sonra başlamak 
üzere bunlar kendilerine verilmektedir. 

Ayrıca işletme, yapma ve tesis kredileri de 
açılmaktadır. + 

Görülüyor ki, bunlar avantajlı, faydalı bir 
§ey. 

Arkadaşımız, başlarına belâ ettiniz şeklinde 
tefsirde bulunmaktadırlar. 

Muhterem arkadaşlar, topraksız vatandaşı 
toprak sahibi etmek. Onun saadet ve refahını 
artırmak. Ayrıca millî zirai gelirimizi artırmak 
maksadiyle Demokrat iktidar bu işe büyük 
önem • vermiş ve bu itşe en büyük rolü oyna
yan toprak ve tevzi komisyonlarının sayısını 
27 den 80 e çıkartmış bulunmaktadır. 

Arkadaşımız işletme kredisinin azlığından 
bahsettiler; bu sene vekâlet ve Bütçe Eneüme-
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ni ehemmiyetle bu konunun üzerinde durmuş 
vo şimdiye kadar işletme kredisi olarak veri
len 300 lirayı bin liraya çıkartmak için büt
çeye ayrıca tahsisat ilâve etmiştir. Grup namı
na konuşan arkadaşımız her halde bu miktarı 
görmemin olacaklardır. 

Muhterem arkadaşlarım; Toprak ve iskân 
Umum Müdürlüğünün diğer mühim bir konusu 
da iskân işlerinde neler yapar? İskân Umum 
Müdürlüğü, göçmen ve mültecileri iskân eder 
Tabiî âfetlere mâruz kalan yerlerdeki vatan
larımızı. iskân eder. Mevzuat dâhilinde nakli 
icabeden köylerin halkını nakledip iskân eder. 
Bu konuda neler yapmıştır! 

Bugüne kadar yurdumuza 158 124 nüfus göç
men vo mülteci gelmiştir. Bunlar 38 bin aile 
teşkil etmektedir. Bu 38 bin aileden 35 bin 
aileye ev yapılmıştır. 

Arkadaşımız 35 bin ev yapıldığı halde göç- . 
men vatandaşlara hiçbir iş yapmadınız dediler. 
Kendileri 1950 senesine kadar kaç göçmene kaç 
ev yaptılar? Bu sualo cevap vermelerini iste
rim. Ayrıca bu göçmenler içinde çiftçi olanları
na bir milyon dönüm arazi tevzi edilmiştir. 1960 
plânında 814 ev daha yapılacaktır. 

42 bin aile, 155 bin kişi de serbest göçmen ola
rak yurudumuza gelmiş, gelişlerinde göçmen mi
safirhanelerinde bir müddet barındırılarak iaşe 
va ibateleri de ayrıca sağlanmıştır. 

Bir do 1950 ye kadar hiç el uzatılmamış. 
daima vatandaşlar arasında bir niza ve ihtilâf 
mezvuu teşkil eden mera işi vardır. Buna De
mokrat Parti el koymuş, 1950 den bu yana 12 
milyon dönüm mera tesbit ve tahsis olunmuş
tu.'. 

Muhterem arkadaşlar, Toprak ve İskân Umum 
Müdürlüğü sadece bunlarla iktifa etmeyip ay
rıca numune ev inşa ve tesis yoluna gitmiştir. 

REİS — Cümlenizi bağlayınız. 

MEHMET DAİM SÜALP (Devamla) — 
Diğer taraftan 78 bin aileye 20 milyon liralık 
kredi, verilmek suretiyle bunların ihtiyacı en 
büyük imkânlarla ve hepimizin takdir ettiği ra
kamlarla karşılanmıştır. Bu itibarla .Toprak 
vo iskân Umum Müdürlüğünün hizmet ve va
zifelerini bütün kemaliyle yaptığına kaani bu
lunuyoruz ve muhalefetin de bunları teşekkürle 
karşılaması ieabederdi. 

. 1960 C : 2 
REİS — Halim Ateşalp... 
HALİM ATEŞALP (Sivas) — Muhterem ar

kadaşlarım, benden evvel konuşan Kemal Sa-
rıibrahimoğlu ve Mehmet Daim Süalp arkadaşlar 
miza hak vermemeye imkân yoktur. Sebebine 
gelince; haklı gördüğüm hususlar şunlardır; 
gene hukukçu arkadaşlarımız anlatılıyor ki 
Türkiyo'nin tasarruf durumunu haklı olarak 
layıkiylo kavramamışlar. Af buyursunlar Tür
kiye'de gayrimenkul hangi membalardan hangi 
tasarruf hukukundan gelmiş ve şimdiye kadar 
nasıl safhalar geçirmiş ve cereyan etmiş bunu 
bilmiyorlar. Ancak Medeni Kanun hükümlerin
den bahsediyorlar Mehmet Daim Süalp ise bir
takım ilısai malûmat vermekle yetiniyor. 

Türkiye'de tasarruf hukuku, 1274 tarihli 
Arazi Kanunu ve 291 tarihli Emlâk Nizamna
mesi hükümlerine dayanır. Daha evveli ah
kâmı. şer'iye, tımar, zeamat, iltizam sipahi ve 
vakıf senetlerine ve Iradei Saham ve fermanlar
la müesses örf ve âdetlere istinadeder. İşte 
bunlar halen tatbik mevkiinde bulunan kanun
larla tasarruf vesikası olduğunu kabul ve te
lâkki ettiğimisv senetler olmakla beraber 
zmıa'nı teessüsü itibariyle loyınıetlli hu-
kukıyesi vardır. Buna rağmen tapuya tescil 
edilmediğinden toprak komisyonlarınca kabul 
edilmemekte ve muhtevi bulundukları gayrimen-
kuller Hazineye mal edilmektedir. 1274 tarih
li Arazi Kanunu zaman aşımını senetsiz ta
sarruf kabul ederek 10 sene müddetle tasar
rufu zaman aşımı kabul etmiştir. Bundan sonra 
çıkan Medeni Kanunun 638 nci maddesi zaman 
aşımını 10 sene, 639 neu maddeci 20 sene 
olarak kabul etmiştir. 887 ve mütaakıp madde
ler zilyedlik haklarını tamamen himaye etmiştir. 
Medeni Kanunun sureti tatbikine aidolan kanu
nun 20 ve 21 nci maddeleri zaman aşımını, aidol-
dukları kanunlarla kabul edelim. Zaman aşımı 
müddetleriyle mukayese ederek 10 sene, 20 sene 
gibi müddetlerle tasrih ve kabul etmiştir. 1515 
sayılı Kanun zilyedliği himaye etmiştir, 501 sa
yılı Meclisi Âli kararı zilyedliği himaye etmiş
tir. 2444 sayılı Kanunun 6 nci maddesiyle imar 
ve ihyayı kabul ve himaye etmiştir. 

REİS —• Halim Bey, Tapu Kadarstro bütçe
sini konuşmuyoruz. 

HALİM ATEŞALP (Devamla) — Örf ve 
âdetler dairesinde tacarruf edilen gayrimenkul-
lerde Hazineye ait arazi' bugün yok gibidir. Ha-
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zine arazisi dediğimiz bu arazi eşhası mütegay-
yibeye ait arazi değildir. Onların da bir kısmı 
göçmenlere verilmiş, bir kısmı da satılmıştır. Mü
tebaki arazi vatandaşın ecdadından tevarüs ettiği 
arazidir, senetsiz tasarruftan elde ettiği arazidir. 
Toprak komisyonları geliyor, vatandaş mahkeme 
kapılarından kendisini kurtarmak için bu arazi
ye sahip bile çıkmıyor, arazimizin tapularını ver
sinler diye. Yani biz ecdadın malını torununa 
tapu ediyoruz, yaptığımız iş bundan ibarettir. 
Sebebi de şudur; bir parça gayrimenkul için tes
cil dâvası açmak lâzımgelse mahkeme, keşif, avu
kat ve saire masrafı bin lirayı bulur. Bir parça 
toprak vergi tahririnde 50 lira yazılmıştır. Ka
nun hükmüne göre iki misli alınacağından 100 li
ra harcı 20 senede ödemek üzere bu komisyona 
müracaat ve tescil ettirmeyi daha uygun bulmak
tadır. 

Muhterem arkadaşlarım; memleket işleri gö
rüşülürken bir parça samimiyete riayet 
etmenizi rica ederim. Samimî olarak arz 
ediyorum ki; bugünkü Toprak Komisyo
nunun vazifesi evvelce arz ettiğimden baş
ka bir şey değildir. Bugün ne istimlâk 
edilmiş ve ne de istimlâk edilecek arazi vardır. 
Vatandaş kendine ait araziyi Devlete- aitmiş gibi 
gösterip kendi namlarına tapuya tescil ettir
mektedirler. Bu şekilde birçok haklar da zayi ol
maktadır. Evvelce bir tapu yoklama komisyon
ları vardı. Bu gibi araziyi mahallinde yazar zil-
yedlerine tapu verirdi, işte toprak komisyonları
nın da yaptığı bundan başka bir şey değildir. 
Çiftçi vatandaş kendi mali için borçlanmakta ve 
birçok takyitleri kabul etmek zorunda kalmakta-
lardır. 

Şahsi kanaatim; Toprak komisyonlarının gir
diği yere de kadarstro tahriri yapmak suretiyle 
evvelâ mülkiyet ve zilyedlik haklarını tesbit ve 
ondan sonra Hazineye aidolanlarını muhtaç olan
lara vermek lâzımdır. Bu her ikisini de bir ara
da yapmak en faydalı şekildir. Tatbikatın bu şe
kilde yapılmasının teminini arz ve rica ederim. 

REİS — Ömer özen. 
ÖMER ÖZEN (Sinob) — Muhterem arkadaş

lar, 10 - 15 günden beri çalışıyoruz. En son had
dine geldik. Bendeniz yalnız birkaç ifade üze
rinde duracağım. Çünkü Mehmet Daim Süalp ar
kadaşımız gayet veciz bir surette, rakamlara müs-
tenidolarak bu mevzuu izah ettiler, 
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Muhterem arkadaşlar; muhalif arkadaşlarımız 

âmalierbaa ile hesabedilen mevzular üzerinde dahi 
menfi menfi konuşmaktadırlar. Bundan dolayı da 
mağlufooluyorlar. Ben rica ederim, hesaba ki
taba müstenidolan mevzular üzerinde ulu - orta 
konuşmasınlar. Çünkü, 1,5 milyon dönüm yerine 
15 milyon dönüm diye iddia ediliyor. Umumi 
mevzularda bu şekilde konuşabilirler. Benim gö
rüşüm bu, sizin görüşünüz şu olabilir. Fakat he
saba kitaba dayanan şeyler üzerinde daha dikkat
li konuşmaları lâzımdır. Bâzı pehlivanlar var
dır, şöyle güreşirim, böyle güreşirim der ama hiç
bir zaman mindere gelmezler. Onun için arkadaş
larımın da bu mevzular üzerinde daha itinalı ve 
daha insaflı'olmaları lâzımdır. Biraz evvel ar
kadaşım izah etti, dedi ki, kadastro yapılsın da 
ondan sonra dağıtılsın. Bugün toprak komisyonun 
yaptığı da budur. Arzu ettikleri gibi, toprak ko
misyonu bir yere gittiği zaman evvelâ kadastro
sunu yapar, ondan sonra tevziat yapar. 

SAÎT ERDİNÇ (Van) — Ö.VIA değil 
ÖMER ÖZEN (Devamla) — Böyledir. On 

seneden beri olan inkişaflardan haberin yok se
nin. Kadastro heyetleriyle toprak komisyonları 
birbirleriyle gayet koordine şekilde çalışmakta
dır. 

KEMAL SARIÎBRAHÎMOĞLU (Adana) — 
tşte biz onu istiyoruz. 

ÖMER ÖZEN (Devamla) — On seneden be
ri bu şekilde yapıldığını bilmiyorsunuz, öğren
mek de istemiyorsunuz. Son senelerde bu şekilde 
ele alınmıştır ve böyle devam etmektedir, öğren
mek isterseniz sorabilirsiniz, yerinde de görebi
lirsiniz. 

KEMAL SARIÎBRAHÎMOĞLU (Adana > — 
tuşallah senin dediğin gibi olur. 

ÖMER ÖZEN (Devamla)."— Sonra arazi ^-
lah mevzuuna temas ettiler. 

Muhterem arkadaşlarım; 'arazi ıslah mevzuu 
daha geçen sene ele alındı. Zaten bu mevzu ile 
alınmamış olsaydı muhterem muhalifler neyi ten-
kid edeceklerdi. Demokrat Parti İktidarı bu gibi 
çetin işleri ele almaktadır. Sizin tenkid edeceğini
zi bile bile bu işlere giriyor.. Sizin hayalinizden 
dahi geçjmiyen bu> kadar büyük işler yapılırken 
uf ak-tef ek kusurlar olursa bunu hoş görmek lâzım
dır. Benim kanaatime göre kusur diye bir şey de 
mevzuubahis değildir. 

Toprak mevzuunda, ziraate uygun olmıyan 
İ arazileri ıslah etmek suretiyle ziraate elverişli ha-
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le getirerek tevzi etti. Her halde kültür mevzuunu 
buna istinadettirîyorlar. Bu takdirde yersiz ten-
kid ediyorlar. Beıl şunu rica ediyorum. Bütçeyi 
15 günden beri görüştük, bitmek üzere, fakat 
muhalif arkadaşlarımız yüzlerini bu kadar menfi 
istikametlere doğru çevirmesinler. 

MEHMET KÂMİL BORAN (Mardin) — 
Müspet bir şey yok ki, 

ÖMER ÖZEN (Devamla) — Ne müspet de
ğil? Sizin zamanınızdaki 1,5 milyon araziye mu
kabil on senede 17,5 milyon dönüm arazi dağıttık. 
Ondan sonra hiçbir iş yapılmamıştır diyorsunuz. 
(Sağdan, kimin arazisini dağıtıyorsunuz, sesleri) 

Muhterem arkadaşlar; kimin arazisini dağıttı
nız diyorlar. Hazinenin arazisini dağıttık, Hazi
nenin toprağını verdik. Arazi nereden gelir? Bul
garistan'dan mı, Yunanistan'dan mı? Arazi gelir. 
(Sağdan, arazi kimin sesleri) Türkiye dahilinde
ki Devlete ait araziyi tevzi ettik. Hazinenin ara
zisi, babanızın arazisi dağıtılamaz; sizin uydur
malarınız onlar. 

Eğer dağıtılmış arazide şahsa aidolanlar var
sa, bu Büyük Millet Meclisi kürsüsüne getiril
mez, mahkemeye müracaat edilir, mahkemesi onun 
orada görülür. 

Yapılmış olan işler hakikaten ve daima takdi
re lâyık olan işlerdir. 

Sırrı Atalay arkadaşımız, sizin eserleriniz kar
şısında dua edecek değiliz dedi. 

Arkadaşlar, Türk milletinin duasını yapmaz
sanız, hiç olmazsa beddua etmeyiniz. 

REt S— Osman Talu. 
OSMAN TALÜ (Afyon Karahisar) — Muh

terem arkadaşlar; başka türlü konuşmak niyetiy
le huzurunuza gelmek istiyordum. Fakat muha
lefet hatiplerini dinledikten sonra emin olunuz 
tamamen değişik bir eda ile konuşmak ihtiyacını 
maalesef duymuş bulunuyorum. 

Kemal Sarıibrahimoğlu'nu dinledikten sonra 
hatırıma meslekin ilk senelerinde işittiğim komik 
bir hikâye geldi. Sürmene Müddeiumumisiydim. 
Bir vatandaş bir darp hâdisesine mâruz kalmış, 
arzuhalciye gitmiş, böyle bir hâdise başıma geldi 
ne olur bana bir arzuhal yaz demiş. Arzuhalci yaz
mış, yazmış, yazmış, bakmış bir türlü bitmiyor, ne
ler yazdın oku bakalım demiş. Filân numaralı bara-
bellûm tabancasiyle, şu, şu şekilde dövüldüm fa
lan diye okumuş, okumuş, okumuş, öbürü başla
mış ağlamaya, demek benim başıma bu kadar be-
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lalar gelmiş, vah vah diye başlamış göz yaşları 
dökmeye. 

Şimdi Kemal Sanibrahimoğlu'nun yaptığı ko
nuşma da tamamen bana böyle bir arzuhalciyi ha
tırlattı. Ve çok üzüldüm arkadaşlar. 

Muhterem arkadaşlar; hakikatlerle bu derece 
alay etmek ve hakikatleri bu derece görmemezlik-
ten gelmek herhalde insaflı insanların harcı ol
masa gerek. Halk Paıuli arkadaşlarıma bu dere
cesini yakıştıramadım. Biraz insaflı olsunlar. Ha
kikatleri daha iyi görürler ve aksettirirlerse halk 
nazarında daha çok sempati kazanırlar. Bu husu
su istemiye istemiye kendilerine tavsiye ediyo
rum. 

Muhterem arkadaşlar; bilhassa şunu belirtmek 
isterim ki, Demokrat Parti iktidarı bu vatana, bu 
millete, iktidara geçtiği günden beri muazzam 
eserler kazandırmıştır. Milleti müreffeh bir hale 
getirmiştir. Bu hakikati bu şekilde ifade ettikten 
sonra sözlerime müsaade ederseniz şu şekilde de
vam edeyim. 

REİS — Bir dakikanız var, ona göre ayarlayı
nız, efendim. 

OSMAN TALÜ (Devamla) — Muhterem ar
kadaşlar, palyatif tedbirlerden ziyade rasyonel iş
lere iltifat, eden ve hizmete gösteriş gayesiyle de
ğil, dert ve ihtiyaçlara hakiki devasını bulmak 
endişesine iltifat eden iktidarımız, bu Umum Mü
dürlüğün faaliyetlerinde de aynı prensibe sadık 
kaldığını her veçhile ispat etmiş bulunmaktadır. 
Arkadaşlarımızın burada ifade etmiş oldukları ra
kamlar da bunu tamamen ispat etmiştir arkadaş
lar. 

REİS — Mehmet Hazer. 
MEHMET HAZER (Kars) — Muhterem ar

kadaşlar, bir mevzu konuşulurken onun hakiki 
veçhesinin tesbit etmek evvelâ insaf icabıdır. 
Sonra da mebusluk vazifesinin icabıdır. Arka
daşlar, Topraklandırma Kanununun neşri başlı 
başına bir reform sayılmak icabeder. Ve çok 
övündüğünüz Demokrat Parti İktidarının vücu
da gelmesinin sebeplerinden biri addedilir. Bir. 

Her eser kuruluşu zamanı ile aradan geçen 
zaman içinde ekserij^a hızını kaybeder, bazan 
tekâmül eder. Hiçbir müessese ilk tesis tarihin
deki gibi kalamaz. Çiftçiyi Topraklandırma ve 
İskân İşleri Kanunları da böyle olmuştur. Her 
şeyden evvel bu işi tatbik edecek kalifiye elema
na ihtiyaç vardır. Toprak işlerinde çalıştırılacak 
insanları yetiştirmek gerekiyordu. 
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Şimdi de bu umum müdürlük de o haldedir, 

eleman ve malzeme ihtiyacı içindedir. Hiç kimse, 
iddia edemez ki, bu teşkilât tam ve mükemmel 
çalışmakta ve muvaffak olmaktadır. 

ÖMER YZEN (Sinob) — 80 komisyon var. 
MEHMET HAZER (Devamla) — 80 komis

yon var. Fakat nasıl çalışıyorlar? Arz edeyim. 
Benim vilâyetimde 3 komisyon var. Bunlardan 
ikisi toprak ve birisi yayla komisyonudur. Ama 
tam randımanla çalışamaz. Bazan azaları yok
tur, vasıtaları vardır; bazan vasıtaları yoktur, 
âzları vardır. Onun için hiçbir zaman tam bir 
randımanla çalışamamaktadırlar. îşte misal gös
teriyorum, Kars'ta bulunan toprak ve yayla ko
misyonları böyle çalışıyorlar. 

Bir de, arkadaşlar, toprak komisyonlarının 
girip çıktıkları köylerde nizalar azalmıyor, artı
yor. Size bir misalarz edeyim. Bir köyün müş
terek malları vardır. Köy meydanı, köy sığırla
rının meraya gitmesine mahsus yollar gibi. Bir
çok yerlerde bu gibi müşterek mallar tevzie tâbi 
tutulmuş ve bu suretle köylü birbirine girmiş
tir. Birisinin evinin önündeki arazi başkasına 
verilmiş, iki kardeşin arasında bulunan toprak 
üçüncü bir şahsa tevzi edilmiştir. Böylece bu ko
misyonlar mevcut ıstıraplara yenilerini ilâve 
etmiştir. Bunu ben şahsan tesbit ettim. Diğer 
taraftan toprak komisyonlarının faaliyette bu
lunması için vasıtaya ve elemana ihtiyacı var
dır. Bunlar da tamam değildir. Arkadaşlarım 
niçin Kars'ı misal veriyorum, arz edeyim, sa
dece seçim bölgem olduğu için değil, işgal gör
müş bir bölge, içinizde orada vazife görmüş ar
kadaşlarımız vardır. Meselâ buğun Çıldır'da ge
rek köy arazisi, gerek yayla arazisi ihtilâfı bü
tün ailenin miras hukukuna sirayet edecek ka
dar vehamet arz etmektedir. Arazi başkasının 
elindedir, toprak komisyonu başkasına vermiştir. 
Vaktiyle kendi aralarında bir anlaşma yapmış
lardır, fakat bu anlaşma evlâtlara intikal etme
diği için ihtilâf da almış yürümüştür. 

Toprak tevziatının bu memlekette gerek Halk 
Partisi, gerek Demokrat Parti tarafından .iyi tat
bik edilmiş tarafları vardır. Fakat bu tarz tat
bikat da vardır. 

Bugün hayvan yetiştiren Kars, Erzurum 
gibi yerlerde öyle köyler, öyle şahıslar vardır ki, 
22 yaylası vardır. 4 yaylası vardır, öyle köy de 
vardır ki, yayladan mahrumdur. Bunların çoğu 
Devlet malıdır, şahıs malı değildir. Türlü se-
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heplerle ele geçirilmiştir. Bunların istimlâki için 
geçen yıllarda bir tahsisat konmadığından bu 
yaylalara el atılamamıştır. Hayvancılık yapan
lar mera bulamadıklarından, ziraat yapmak isti-
yenler vaktinde tevziat yapılmadığı için ihtiyaç
larını giderememektedirler. Bunları Hükümete 
defaatle Mecliste arz ettim. Vekâlet makamın
da vekillerle konuştuk. Bu meseleyi bir an evvel 
halletmek lâzımdır. Bunlar halledilmezse ihti
lâflar artacak ve can kayıplarına sebebiyet vere
cektir. Bunu bir an evvel halledebilmek için 
toprak komisyonlarının kadrosunun artırılması 
ve vasıtalarının çoğaltılması lâzımdır. 

REÎS — tmar ve tskân Vekili. 
ÎMAR VE ÎSKÂN VEKÂLETİ VEKÎLÎ 

HAYRETTİN ERKMEN (Giresun) — Muhte-
. rem arkadaşlar, günlerden beri devam eden 

bütçe müzakereleri sırasında her bütçede grup
larının sözcülüğünü yapan birçok C. H. P. li 
hatipleri dinledik. Bunların hepsinde müşterek 
olan vasıf şu idi: Kötüleme, inkâr etme. Ama 
doğrusunu söylemek lazımsa Sarıi'bralhimoğlu 
arkadaşımız rekor kırdı. Çünkü öyle 'bir tablo 
ile huzurunuza çıktı ki bu manzarayı nerede 
gördü diye cidden insan hayretten hayrete dü
şüyor. 

Sarıibrahimoğlu'nun daha evvelki birçok 
konuşmalarını da dinlemiştik. Hattâ bugün, 
bundan evvelki konuşmalarını da dinledik. Ne 
edasında, ne muhayyilesinde bu derece vüsat 
görmediğimiz ve insaflı arkadaşlarımız arasın
da yer aldığını müşahede ettiğimiz arkadaş 
grup sözcüsü hüviyeti ile 'kürsüye çıkınca bir
denbire hüviyetini değiştirdi. Demek ki, diğer 
arkadaşlarımızı da mazur gösterecek işin bir 
tarafı varmış. Kötüleme niyeti her halde bu ar
kadaşlarımızın esas niyeti deeil, nihayet parti 
İdarecileri kendilerine bu istikamette direktif 
verdikleri için arkadaşlarımız bu şekilde ko
nuşmaktadır. 

SAİT ERDİNÇ (Van) — Halk Partisi Gru-
pu içinde direktifle hareket edecek kimse yok. 

ÎMAR VE İSKÂN VEKÂLETİ VEKİLİ 
HAYRETTİN ERKMEN (Devamla) — O hal
de Halk Partisi yok. 

SAİT ERDİNÇ (Van) — Herkes düşündü
ğünü ifade eder. 

İMAR VE İSKÂN VEKÂLETİ VEKİLİ 
HAYRETTİN ERKMEN (Devamla) — Mulh-
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terem arkadaşlar, toprak tevzi işi hakikaten 
mühim hizmet kollarından birisidir. Bu istih
salle doğrudan doğruya irtibatı olan sosyal ta
rafı bariz bulunan mevzu; memleketimizde ma
alesef çok yeni ele alman bir mevzudur. Ehem
miyetini müdrik olduğumuz için hizmetlerimizi 
teksif ettiğimiz 'bu sahada daimî bir inkişaf ha
linde bulunuyoruz. Hakikaten anlaşılamryan 
müşkül »bir nokta var. 

C. H. Partisi sözcüsü huzurunuza çıkıyor, 
meselenin ehemmiyetinden, vüsatinden bah
sediyor. Bu hizmetlerin başarılmadığmı iddia 
ediyor. Halbuki C. H. Partisi uzu yıllar iktidar
da kalmış ancak 'bu mevzuu 1947 yılında ele 
almıştır. 

KEMAL SARIİBRAHÎMOĞLU (Adana) — 
Adnan Menderes'in muhalefetine rağmen. 

ÎMAR VE İSKÂN VEKÂLETİ VEKİLİ 
HAYRETTİN ERKMEN (Devamla) — O da 
muhalefetin tesiri ve vatandaş şikâyetlerinin 
artık örtbast edilemiyeceği anlaşıldıktan son
radır. 

Aziz arkadaşlarım, Toprak ve iskân Umum 
Müdürlüsünün faaliyetleri hakkında, İmar ve 
İskân Vekâleti 'bütçesi üzerinde vâki mâruzâtını 
sırasında izpfhlarda 'bulunmuştum. O itibarla 
bu rakamları burada 'tekrar edip vaktinizi is
raf etmiyeceğim. 

Fakat *bir hakikatin tespitinde fayda vardır. 
İktidarımızın bu sahadaki mesaisi, diğer saha
daki mesaisine muvazi bir hareket faaliyeti için
dedir. Muvaffak olmuş, muvaffakiyetlerimizi 
'bu sahada vatandaşlarımız tes'bit etmiş ve ka
imi etmiş 'bulunmaktadır. Hic muvaffak olama
mış olanların, muvaffak olduğumuz 'bu safhalar
da muvaffakiyetimizi kabul etmesi 'beklenemez. 
(Soldan, alkışlar) 

REİS — Bir takrir var okutuyorum. 

Yüksek Riyasete 
Müzakereler kâfidir. Kifayetin reye vaz 'mı 

arz ve teklif ederim. 
îeel Bilecik 

Yakup Karabulut Mehmet Erdem 

REİS — Hilmi Soydan. 
HİLMİ SOYDAN (Maraş) — Mrhterem ar

kadaşlar ; Toprak Tevzi müessesesi 'bir mülkiyet 
mevzuudur. Dağıtıma itiraz etmiyorum; ama 
hukukçu arkadaşlarım çok iyi 'bilirler, bendeniz 
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; bu hususta 'bir kanun teklifi yaptım. Dağıtılan 
| arazi hakkında Ömer özen konuştu, maalesef 
i aynı ve tam rayiç üzerinden dâva hakkı veril-
! memektedir. Bu şekilde bunu ispat edeceğim. 

Rica ederim; bana beş dakika verin, Hükümeti 
ikaz edeceğim. 

| KEMAL SARIİBRAHİMOĞLU (Adana) — 
i Usul hakkında, son söz milletvekilınindir. 

REİS — Usul hakkında söz vermeye lüzum 
yok. Buyurun Hilmi Bey, siz devam ediniz. 

HİLMİ SOYDAN (Maraş) — Muhterem ar
kadaşlar; 4753 sayılı Kanunun 8 nci maddesi 
dağıtılan araziyi tadadetmiştir. Sekizinci mad
denin (C) 'bendi sahipsiz araziyi dağıtıma tâbi 
tutmaktadır. Fakat bir içtihada göre sdhipsiz 
arazinin 6335 sayılı Kanunun 30 ncu maddesine 
göre arazi on sene, yirmi seneyi mütecaviz bir 

I zaman tasarrufu altında dahi olsa bu gibi ara-
ziler hile hata veya her hangi bir sebeple dağı
tıma tâbi tutulduğu takdirde vatandaşa rayiç 
üzerinden dahi verilme hakkı tanınmamaktadır. 

Bu hususta bir Temyiz içtihadı vardır, oku
yorum : 

«(Temyiz Mahkemesi Tevhidi İçtihat Hukuk 
k-smı Heyetinin 27 . I . 1954 tarih ve E. 14,K. I 
sayılı kararı)» 

«Çiftçiyi Topraklandırma hakkındaki 4753 
I sayılı Kanunun 8 nci maddesinde, dağıtılacak 

arazi 6 bentte gösterilmiştir. Sahibi bulunmadı
ğından bahsile Hazine namına veya muhtaç çift
çiye dğaıtılarak çiftçi namına tescil edilen top-

i raklar hakkında tapuya istinaden açılan men'i 
i müdahale ve tapu iptali hakkındaki dâvalarla, 
I Hazine veya muhtaç çiftçi namına yapılan tes-
j çilden evvel zilyedliğe müsteniden acılan men'i 
t müdahale dâvalarının mahkemece görülüp hükmo 
| bağlanacağı hususunda bir tereddüt ve ihtilâf 
î bahis konusu değildir. Ancak sözü geçen Kanu-
i nun 9 ncu maddesinde sahibi bulunmadığından 
I dolayı Haznie adına tescil olunan sekizinci mad

denin (C) bendinde yazılı arazinin 10 yıl içinde 
| hükümle sahibi belli olduğu takdride el koyma 
] tarihindeki bedelinin kamulaştırmadaki esaslara 
] göre belli edilerek Devletçe ödeneceği gösteril

miştir. Bu madde hükmünce, toprağın tesciliden 
i sonra zilyedliğe müsteniden müdahalenin men'i 

veya tapunun iptali hakkındaki dâvanın dinlenmi-
yeceği hususunda daire ilâmları arasında mutaba-

I kat mevcuttur.» Verilecek bedel 1944 senesinin 
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vergi kaydının dört mislidir. O zaman bir adamın 
arazisi 20 lira ise 80 lira ile arazisi elinden alın
maktadır. Şu hale göre bendeniz Hükümeti bu 
hususta tenvir etmek istiyorum. Bir de kanun 
teklif etmiş bulunuyorum, istinatla da sabittir. 
Vatandşalarm elinden bu şekilde arazileri alın
maktadır. Dağıt lan araziler Hazinenin değil, 
vatandaşlarındır. Dâva imkânı verildiği takdirde 
vaziyet meydana çıkacaktır. 

REİS — Kifayet takririni reylerinize arz edi
yorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Fasıllara geçilmesini reylerinize arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

F . 
201 

202 

203 

206 

207 

209 

301 

302 

Maaşlar 
REİS — Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 
ücretler 
REİS — Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 
Geçici hizmetliler ücreti 
REİS — Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 
4178 ve 4598 sayılı kanunlar 
gereğince yapılacak zam ve 
yardımlar 
REİS — Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

Ecnebi dil bilenlere 3656 sayılı 
Kanunun 5 nci maddesi gere
ğince ödenecek para mükıfatı 
REİS — Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

5434 sayılı Kanunun 14 ncü 
maddesinin (D) fıkrasiyle 34, 
38 ve 39 ncu maddeleri gere
ğince T. C. Emekli Sandığına 
yapılacak ödemeler 
REİS — Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 
Merkez daireleri büro masraf
ları 
REİS — Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 
Vilâyetler büro .masrafları 
REİS - - Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

Lira 
7 313 860 

5 070 380 

150 780 

292 000 

804 975 

70 000 

442 500 
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F. 
303 Basılı kâğıt ve defterler 

REİS — Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

304 Posta, telgraf ve telefon ücret 
ve masrafları 
REİS — Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

305 Kira bedeli 
REİS — Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

306 Giyecekler 
REİS — Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

307 Harcırahlar 
REİS — Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

308 4598 sayılı Kanun gereğince 
ödenecek tedavi masrafları ve 
harcırahları 
REİS — Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

309 Taşıt masrafları 
REİS — Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

403 Temsil masrafları 
REİS — Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

405 Hayvan yem bedeli 
REİS — Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

414 Taşıma masrafları 
REİS — Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

417 4784 sayılı Kanunun 20 nci 
maddesinin gerektirdiği eşya 
ve giyecekler 
REİS — Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

425 İskân işleri masrafları 

;Lira 
60 030 

184 0C0 

450 000 

9 000 

2 856 001 

30 000 

1 012 000 

5 000 

2 000 

55 000 

200 000 

5 075 000 
REİS — Halil Gürün. 
HALİL GÜRÜN (Maraş) — Efendim, bu 

mevzuda geçen sene de söylediğim bâzı hususları 
tekrar arz etmek için söz almış bulunuyorum. 

Muhacir ve mültecilere yardrm mevzuu üze
rinde duracağım. Memlekete gelen muhacir ve 
mülteciler gümrük muafiyetine mazhardır. Bun
ların msaraf ve ev eşyalraınm dışında ayrıca 
12 bin liralık bir miktar daha getirebilirler. Fakat 
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bugün bÜ miktarı tezyit biraz zaruret haline gel
miştir. 

9 . IX . 1939 senesinden beri bu muafiyet de
vam etmektedir. 1939 senesine nazaran paramı-
z~n dış kıymetinde büyük değişiklikler olmuştur. 
Eğer vekâlet bu işi nazarı itibara alır ve Gümrük 
ve Tekel Vekâletiyle beraber bu işi tetkik ederse, 
dışardan gelecek göçmenlerin daha iyi bir imkâna 
sahibolarak gelmiş olmaları mümkün olur. Bunu 
dikkate almalarını rica ederim. 

REÎS — Saim Karaömerliğolu. 
SAÎM KARAÖMERLÎOĞLU (Adana) — 

Muhterem arkadaşlar; iktidara mensup hatip ar
kadaşlar ve Vekil Bey, dediler ki,rakamlrala ko
nuşuyoruz ve rakamlarda büyük bir tezayüt var
dır. (Soldan, tamam, doğru sesleri) Buna karşı 
nasıl olur da, çıkar, inkarcılık zihniyetiyle konu
şursunuz. (Soldan, tabiî sesleri) 

Rakamlar, keyfiyet itibariyle bir fayda verir
lerse, o zaman mühimdir. Kemiyet yalnız başına 
bir şey ifade etmez. 

Arkadaşlar, göçmen mevzuunda, göçmenler 
bir toprağa kavuşmuş ve bir meskene kavuşmuş 
olursa ve orada müstahs 1 hale gelmişse o za
man îskân Umum Müdürlüğü vazifesini yapmış 
sayılır. Aile maişetini temin eder şekle sokmuşsa 
bunların rakamlarını verir. Göçmen geliyor ona 
arazi veriliyor hattâ ev de yaptırılıyor. Fakat 
nizasız arazi tevzi etmek iktiza ederken tutuyor 
yerli halkın tapulu arazisini, atasından, ecdadın
dan kalmış yüz senelik toprağını tevzi ediyor. Bu 
suretle göçmeni komşusiyle daha yerlştiği andan 
itibaren niza haline sokuyor. Bu sebeple müstahsil 
hale gelmiyen göçmen tekrar göç etmek zorunda 
kalıyor. Benim bölgem Kozan'da 1935 te Roman
ya'dan gelen ve îmamoğlu köyünde iskân edilmiş 
olan göçmenlerin hepsi müreffeh bir haldedir. 
1950 den sonra Bulgaristan'dan gelen göçmenler 
Demokrat Parti iktidarı zamanında iskân edilmiş 
ve kendilerine ev de yaptırılmış, bunu söylemeyi 
bir vazife bilirim, fakat nizasız verilmediği için 
müstahsil hale getirilememişlerdir. Bu adamlar 
bu güzelim evleri terk ederek başka memleketler
de maişet teminine kalkmışlardır. Misal size, Ih-
sanhamit köyü. 

Arkadaşlar, rakamları konuşturmak bir şey is
pat etmez. Demokrat iktidarm rakamlarının mâ
nasını Türk milleti biliyor. Propaganda için 
söylendiğini biliyor. Yapılan işler haddizatında 
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faydalı ise Demokrat iktidarın icraatı o zaman ve
rimli olur. 

REÎS — Faslı reyinize arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler..., Kabul edilmiştir. 
F. Lira 

426 6829 sayılı Kanunun icabettir-
diği masraflar 8 000 000 
REİS — Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

427 Toprak Bayramının gerektir
diği masraflar 1 000 
REİS — Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

429 5613 sayılı Kanunun 3 ncü 
maddesinin (F) fıkrasının 2 nci 
bendi gereğince araziyi açma 
masrafları 300 000 

*" REÎS — Asım Eren. 
ASİM EREN (Niğde) — Muhterem arka

daşlar, bütçe tekniği ve formülleri sistemi ba
kımından geçen yıllarda bu okunan faslın baş
lığı mevcuttu. Ama Profesör Baade'nin raporu 
esas itibariyle bizim raporların neticesidir. Av
rupalılarca bizim gelecek iktisadi ve zirai haya
tımızda esas tutulmak üzere bize empoze edil
miş bir vaziyettedir. Bu vaziyette yeni arazi 
açılması şöyle dursun açılmış arazinin tekrar 
mera haline ifrağı emredildiği bir zamanda bu 
faslın gelmiş olmasına hayret ediyorum. 

REİS — Faslı reyinize arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
F. Lira 

6 500 451 Yayın masrafları 
REİS — Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

452 4489 sayılı Kanuna göre staj 
için ecnebi memleketlere gön
derileceklerin harcırahlariyle 
her çeşit masrafları 12 000 
REİS — Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

453 Milletlerarası münasebetlerin 
gerektirdiği masraflar 2 069 914 
REÎS — Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

457 îç kongreler ve teknik toplan
tılar umumi masrafları 2 000 
REÎS — Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

im-
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F. Lira 

476 Kurs masrafları * 150 000 
REİS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

501 Geçen yıl borçları 500 
. REÎS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

502 Eski yıllar borçları 34 500 
REÎS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

731 İstimlâkler 1 100 000 

REÎS — Hilmi Soydan. 
HÎLMÎ SOYDAN (Maraş) — Muhterem ar

kadaşlar, bundan evvel bendeniz usul hakkında 
söz aldığım için meseleyi pek izah edemedim. 
Şunu arz edeyim ki; burada bir parti meselesi 
yoktur. Bir hukuki mesele vardır. 

4753 sayılı Kanunun 8 nci maddesinin (C) 
bendinde diyor ki : «Sahibi bulunmıyan arazi 
dağıtıma tâbidir.» Halbuki Medenî Kanunun 
641 ne! maddesine göre de, «Devletin hüküm ve 
tasarrufu veya özel mülkiyeti altında bulunup 
kamu işlerinde kullanılmıyan arazi.» Hal böyle 
iken Temyiz Mahkemesi içtihadında şöyle bir 
ifade vardrr : 6335 sayılı Kanunla dağıtıma 
tâbi tutulur. Halbuki 6333 ve 6335 numaralı 
kanunlara göre elinden alman arazi, Medeni 
Kanunun ahkâmı veçhile 20 sene tasarrufu al
tında bulunup on sene vergisi verilmiş olan ara
zi dağıtmaya tâbi değildir. Her hangi bir sebep
le vatandaşın ecdadından müntakil arazi dağı
tıldığı takdirde vatandaşa dâva hakkı tanınma
maktadır. Fakat 4053 numaralı Kanunun 9 neu 
maddesi vatandaşa dâva hakkı vermektedir. 
Orada diyor ki, yapılacak incelemeden sonra,. 

REÎS — Fasılla alâkası yok... 
HÎLMÎ SOYDAN (Devamla) — Fasla taal

lûk ediyor efendim. Yapılacak yayım ve incele
meler sonunda sahibi bulunmadığından dolayı 
Hazine adına tescil olunan 8 nci maddenin C 
bendinde yazılı arazinin 10 yıl içinde hükümle 
sahibi belli olduğu takdirde elkoma tarihindeki 
bedeli kamulaştırmadaki esaslara göre belli edi
lerek Devletçe ödenir. 

Şimdi burada hâdise şu. Arazisi, pederinden 
kalan bir arazi elinden almıyor ve bu arazisine 
20 bin lira kıymet tesbit ediyor. Buna dâva hak
kı veriyor ve bu hakkını tesbit eden vatandaşa 
verilecek para esas kanuna göre vergi kıymcti-
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j nin 4 mislidir. Şu hale göre arazisi dağıtılan, me

murun bir hatası ve tutumu yüzünden kıymet 
takdir edilirse ancak vergi kıymeti üzerinden 
dört misli hakkını alabilecektir. Rayiç üzerin
den vatandaşa dâva hakkı verilmiyor. 

Bendenizin hassasiyetle üzerinde durduğum 
mevzu budur. 

Bugün toprak dağıtımında Hazine malı da-
ğıtılmamaktadır. Ahmed'in malı Mehmed'e veril
mektedir. Aynı veya tam rayiç üzerinden dâva 
hakkı verildiği takdirde Türkiye'de mülkiyetin 
olmadığını göreceksiniz. Çünkü bu şekil tatbi
kat Anayasaya "mugayirdir. 

REÎS — Faslı reyinize arz ediyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

F . Lira 
751 Satmalmacak makina, alet ve 

malzeme 1 110 000 
REÎS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

771 özel fon 2 141 919 
REÎS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

REÎS — Toprak ve îskân îşleri Umum Mü
dürlüğü bütçesinin müzakeresi bitmiştir. 

2. — Vakıflar Umum Müdürlüğü 1960 yılı 
Bütçe kanunu lâyihası ve Bütçe Encümeni maz
batası (1/468) (1) 

REÎS — Vakıflar Umum Müdürlüğü bütçe
sinin müzakeresine geçiyoruz 

Söz alanları okuyorum : 
Yaşar Alhas (Urfa), 
Sait Erdinç (Van), 
Kemal özer (Kütahya), 
Münib Hayri Ürgüblü (Nevşehir), 
Servet Sezgin (Çanakkale), 
Sabri Eruman (Erzurum), 
Sefer Eronat (Yozgad), 
Ahmet Yılmaz (Sivas). 

C. H. P. Meclis Grupu adına Yaşar Alhas. 
C. II. P. MECLÎS GRUPU ADINA M. YA

ŞAR ALHAS (Urfa) — Muhterem arkadaşlar, 
1960 yılı Vakıflar Umum Müdürlüğü bütçe

sinde tenkide şayan bulduğumuz hususlar aşağı
da arz edilecektir. 

(1) 44 8. Sayılı matbua zaptın sonundadır, 

ıw 
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Vakıf müessesesi Türk ahlâk geleneğinden 

dolmuş bir içtimai tesanüttür. Yol, köprü, oâmi 
su işleri han, hamam, mektep, hastane, darüşşa-
faka giibi 1 300 çeşit hayır müessesesi ecdadın 
merhametinden doğmuş müesseselerdir. 

Bir vakıf politikası mevcuttur diyebilmek için 
vakfın asli gayesine hizmet etmesi icabeder. Va
kıftan 'menfaat değil, içtimai yardım bekliyeceğiz. 
Türkiye'nin süsü, ziyneti olan vakıflar her gün 
biraz daha ufalmaktadır. Vakıfların azalmasın-
daki sebepler arasında şartı vefaya ademi riaye
tin ehemmiyeti vardır. Bunun içindir ki, yeniden 
vakıf meydana gelmemektedir. Zengin vatandaş
larımızın vakıf yapmamalarının- sebebini araştı-
rırsak, yapacakları vakfın akıbetinin 'ne olacağın
dan endişe ettiklerini müşahede etmek mümkü;; 
olur. Türk milleti vakfı tesanüt, ahlâk, iyilik, içti
mai yardım ve lâik bir müessese olarak 'gördüğü 
için bu arzu ve bu emelle meydana getirmiştir. 
Bir insanın sağlığında elde ettiği varlığı bir emri 
hayra tahsis etmesi karşısında asgari vazifemiz bu 
vaikfm şartı aslisine riayet etmek olmalıdır. 

Vakıflar İdaresi bugün asli vazifesini bir tara
fa bırakarak bankacılık yapar ve zeytin, fıstık, na
renciye işletmeleriyle uğraşır. Bununla da kalmı-
yarak seçim propagandası yapar. Evkaf İdaresi 
ibütün bu işleri bırakmadıkça asli vazifesine dön
müş sayılamaz. Bu işler ayrı ihtisas istiyen işler 
olup, bakanlıklara ait mevzulardır. Bunların hep
sini atmalı kendi görevini yapmalıdır. 

Büyük şehirlerimizde akarlar temin 'etmek su
retiyle varidatını artırmak valkfıın yüksek seviye
deki hizmetlerini sahipsiz bırakmak olmuştur. He
le yer yer emlâk ve arazisini satacak büyük şehir-
îhrde aıkaarlar temin etmesi yeni vakıfların mey
dana ^gelmemesinde başlıca ve belki de en mühim 
âmil olmaktadır. Vakıflar bütçesini bu zaviyeden 
incelemek: lâzımdır. 

Bu müessese esasında yoksula, muhtaca yar
dım ellerini uzatmak için kurulmuş iken ıbıngün 
hâlâ kendisi yardımla yaşıyabilecok durumdadır. 
Bir fikir edinmek için arz edeyim : Tetkik ettiği
miz bütçede Evkaf İdaresinin kendi varidatı 
17 746 500 lira olup, Hazineden 37 928 984 lira 
g'M mühim bir meblâğ yardım görmektedir. Ken
di varidatının iki midinden fazla bir yardımla bir 
njütnoneyi devamlı surette yaşatmak iher halde 
mümkün olamaz. Bu vaziyette olan bir ecdat ya
digârı müesseeye acımamak mümkün değildir. 
Eğer vakıfları kendi imkânları ile yaşıyacak hale 
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getirmek için yardım yapılıyorsa bunun yolu bö
lük bürçük yardım yapmak değildir, defaten lü
zumlu yardımın yapılması daha uygun ve faydalı 
olur. 

Geçen yılki bütçe müzakerelerinin tetkikinden 
anlaşılıyor ki, bu bütçenin sözcülüğünü yapan ik
tidar mensubu arkadaşımız şunu söylemişti : Ev
kaf İdaresi kendi varidatiyle, Devletten yardım 
almaksızın hizımetlerini yapabilecek durumdadır. 
Şimdi bu beyanla Vakıflar İdaresinin bu yılki 
bütçesi arasında mevcut zıddiyeti tesbit edelim. 
Gfeçen sene Vakıflar İdaresi Hazineden 16 658 725 
lira yardım görmüş iken bu sene 37 928 984 lira 
yardım ıgöreeek. Geçen sene varidatı kifayet edi
yor diye bildirilen bir müesseseyi bu sene 38 mil
yon lira yardıma muhtaç göstermek ve bunu izah 
etmek güçtür. 

Yukardaki mâruızatımız Hazinenin bu müesse
seye yardımda bulunmasının esas itibariyle aley
hinde olmadığımızı ifade etmektedir. Geçen sene
ye nazaran 21 270 259 lira fazla yardımın mev
cudiyeti çok yakın olduğu görülen seçimlerde bu 
içtimai yardım ve tesanüt müessesesine iktidarın 
kendi lehine seçim propagandası yaptıracağının 
şaşmaz delili olarak görülmektedir. 1960 den bu 
yana Hazine tarafından Vakıflar idaresine yapı
lan yardımlar ve bunların miktarı tetkik olunursa 
bu sene yapılan 38 milyon lira yardımın mahiyeti 
daha iyi anlaşılmış olacaktır. , 

1957 seçimlerinde ve bu seçimleri takilbeden 
günlerde gördüğümüz manzara endişemizin hak
sız olmadığını tesbit etmeye kâfi bir sebep teş
kil etmektedir. Umum Müdürlüğün vilâyetler 
emrine gönderdiği millet paraları Demokrat 
partiye mensup muihtarlar tarafından 1957 se
çimlerinde propaganda için sarf olunmuştur. 
Bu paralar Demokrat Partili belli şahısların te-
berruları imiş gibi telkinat yapılmış, bu düşün
ce ile parayı ellerine geçiren muhtarlar ve bâ
zı gayrimesul şahıslar paraları kendi işlerinde 
kullanmışlardır. Seçimlerden sonra bir kısım 
paralar geri alınmış, bir kısım şahıslar aleyhi
ne ise dâva açılmıştır. İşte bu tatbikat sebebiy
ledir ki, bu bütçeye bu sen? yardım mahiyetin
de konulan 38 milyon liranın sarf suretini en
dişe ile karşılamaktayım. 

Arkadaşlar, müzakeresini yaptığımız 55 mil
yon 675 bin küsur liralık b/ütçede geçen yıl ol
duğu gi'bi Gure'ba Hastahanesine yine 700 bin 
lira tahsis olunmasını tenkide şayan buluruz. 
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Aynı kudret ve seviyedeki başka hastahane dok
torlarının maaşları 150 liraya çıktığı halde Gu
reba Hastahanesindeki doktorların maaşları 90 
lirada dondurulmuş olup, Asistanların maaşları 
25 - 30 liradan başlamaktadır. Geçen yıl bu büt
çenin müzakeresi sırasında Sayın D. P. sözcüsü 
Hüküme'te atfen, «Gureba Hastahanesindeki 
doktorların Kadro Kanunu hazırdır, yakında 
Meclise intikal edecektir», demişse de "aradan 
bir sene beçmesine rağmen bu tasarı gelmemiş
tir. 

Yine geçen sene bu bütçenin müzakeresin
de üniversite ve yüksek okullarda okutulan öv-
rencilere verilen bursların az olduğu ve bugün
kü geçim zorluğu karşısında müşkülât içinde 
bulundukları belirtilmiş olmasına rağmen hiç
bir fazlalık kaydetmiyerek 'bu yıl'ki 'bütçede de 
43 bin lira olarak yer almış olmasını keza ten
kide şayan (buluruz. Ayrıca bugünkü geçim 
şartları içinde hademei hayrata verilen ücretle
rin kifayetsiz bulunduğunu belirtmek yerinde 
olur, birkaç nüfuslu ailenin 200 lira gibi bir 
para ile geçinebileceğini düşünmek hayal yap
maktan foaş'ka bîr netice hâsıl etmez. 8 250 kişi 
168 - 175 lira almaktadırlar. Kör ve muhtaçlar 
için konulan tahsisatı az bulduğumuzu ifade 
etmek yerinde olur. 

Arkadaşlar; dernekler ve köyler tarafından 
inşa ve tamir ettirilecek hayrata yardım için 
tahsis olunan ibüyük meblâğı memnuniyetle kar
şıladığımızı ifade etmek isteriz. Bu mevzuda 
iken derneklerin durumundan 'bahsetmeden geç
meyi uygun bulmuyoruz. Dernekler, yurdun 
her tarafında aynı randıman ve dürüstlükle ça
lışmamaktadır. Hayratın tamir ve inşası için 
% 90 m halkımızın verdimi paralardan tonla-
nan meblâğların her yerde iyi niyetle harcanma
dığı aşikârdır. 

Yine bunun gibi yeni açılması mütesavver 
yurt ve imaretler için konulmuş bulunan tah
sisat mevzunnda raportör arkadaşlarımızın te
mennisine iştirak ettiğimizi ifade etmek yerin
de olur. 

Evkaf İdaresi Taşdelen ve Karakulak menba 
sularım üç sene müddetle icara vermiştir. Bu
nunla birlikte yedi aded kamyonunu da icara 
vermiş bulunuyor. 7 aded kamyonun senelik 
icar bedeli 50 bin lira olarak tesbit olunmuş
tur. Dikkatle okuduk, kamyonet değil, yedi 
aded kamyonun senelik kirası 50 bin lira, bu 
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para kamyonların belki de amortisman payı 
bile olamaz. İdarenin aleyhine bir durum var
dır, hissini vermektedir. İzahat verilirse aydm-

; lanmış oluruz. 
i Arkadaşlar, vakfın gelir kaynakları olan 

zeytinlikler, incirlikler, narenciye bahçeleri, 
çeltik tarlaları, madenler, sular, bunların hep-

I si ihmal edilmiş olup temini mümkün olan fay-
| dayı sağlıyamamaktadır. Menbâ sularından yıl-
j da ,40 bin lira gibi küçük bir paranın temin 
I olunması ve sonunda işletmeden vazgeçilerek. 

icara verilmesi bunun misalidir. Mülhak vakıf
ların durumu perişandır. Her gün (biraz daha 
haraholmaktadır. Mülhak vakıfların gelirleri 
masraflarını karşılıyacak halde değildir. 

Vakıf emlâk ve akaarlardan musakkaf olan
lar Kira Kanununa tâbiyetleri dolayısiyle sı-

1 nırlantnış ise de diğer mameleklerden daha iyi 
varidat temin olunması imkân dâhi l indir? . 

Hayır ve tesanüt 'müessesesi olan Evkaf 1da-
I resinin hizmetlerinin memlekete faydalı olması 
I dileğiyle bütçesinin milletimiz için hayırlı ol

masını temenni ederiz. (Sağdan; alkımlar) 
"""" REİS — D. P. Meclis Grupu adına Servet 

I Sezgin. 
D. P. MECLİS GRTJPU ADINA SERVET 

SEZGİN (Çanakkale) — Muhterem arkadaşla-
I rmı; vakıflar, memeini dinî ve içtimai esaslar

dan alan sosyal yardım müesseseleridir. Vakıf-
I 1ar sayesinde dedelerimiz bütün dünyaya ör-
I nek teşkil edecek birtakım sosyal yardım mü-
I esseseleri kurmuşlar yine medeniyet bakımm-
I dan bütün dünyayı imrendirecek sanat eserleri 
I ve âbideleri meydana getirmişlerdir. Bu inanç-
I larımızda Halk Partisi sözcüsü ile aramızda bir 
I fark yok. Fakat Maalesef bütün dünyaya ör-
I nek teşkil" edecek sosyal yardım müesseseleri ve 
I medeniyet eserleri zamanla mahiyetlerini kay-
I betmeye başlamışlardır.. Birinci Cihan Harbin-
I den sonra vakıfları besliyen gelir kaynakları-
I nın Rumeli'de kalması ve büyük İstanbul yan-
I gmı neticesinde vakıf müessesesini besliyen 
I kaynaklar heba olmuş ve dedelerimiz zamanın-
I dan beri beşikten mezara kadar her türlü fa

kire yardım ifa eden bu müessese hayır vazife
sini yapamıyacak hale gelmiştir. 150 - 160 se
neden beri Türk milletinin canlı âbideleri olan 

I vakıflar, camiler ve medreseler ve her türlü 
I vakıf eserleri tamir edilmemiş ve nihayet 1923 
I ile 1950 yılı arasında da tamamiyle ihmal edil-
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mislerdir. 1950 yılma kadar vakıflardan bah
setmek âdeta gerilik unsuru telâkki edildiği 
hepimizce malûmdur. İstanbul'un ufkundan 
camileri, medreseleri vakıf eserleri kaldırın 
Osmanlı Türk medeniyetini ispat edecek bir 
şey göremezsiniz. 1923 ile 1950 arasındaki ih
mallerin arasında bu medeniyet eserlerini ko
rumak şöyle dursun, onların nasıl büyük bir 
ihmale uğradıkları hepimizce malûmdur. Bun
ların asker kışlası haline getirildikleri, ofis de
posu yapıldıkları velhâsıl gayeleri dışında olan 
işlerde kullanıldıkları hepimizce malûmdur. 
1950 yılında adedi 3 000 e varan vakıf eserle
rini tamamen harap halde almış olan Demokrat 
Part i içtimai müessese olarak da 3 aşevi ile 
Gureba hastanesini devralmıştır, işte 1950 yı
lında 27 yıllık Halk Partisi devrinden bize in
tikal eden kısım bu. Arkadaşımızla işte bu nok
tada ayrılıyoruz. Demokrat Parti Vakıflar mü
essesesini kendisinden beklenen vazifeleri ifa 
edebilmesi için bir taraftan vakıflarının geliri
nin artırılmasına çalışmış ve diğer taraftan da 
Devlet bütçesinden yardım etmek suretiyle üç 
bini bulan medeniyet eserlerimizin 1 041 ini 
yeni baştan tamir ve restore etmiştir. İstan
bul'da bugün 100 ü aşan büyük camilerimizin 
tamirleri yanında Edirne, Manisa ve daha bir
çok yerlerimizdeki büyük eserlerimizi de res
tore etmiş bulunmaktadır. Arkadaşımız bu 
1 041 aded büyük cami ve medeniyet eserimizin 
tamir ve restore edildiğini bilmez mi ? Bilir. 

İkincisi, vakıf ruhu ancak bu şekilde muha
faza edilir. Çünkü vakıf eserler yapan kimse
ler eserlerine gelecek hükümetler tarafından 
alâka gösterilmediğini gördüğü anda o eseri 
yapmaktan çekinir. 27 yıllık Halk Partisi ik
tidarının ihmali karşısında vakıf ruhunun ta
mamen sarsılmış olması kabahatini kimde ara
mak lâzımdır? 

Nihayet Demokrat Parti iktidarı 1950 den 
sonra 3 tane aş ocağını 17 ye çıkarmıştır. Bu
gün bu sayede on bin kadar, ekserisi talebe 
olan, fakir vatandaşlarımız sıcak yemek imkâ
nını kolaylıkla bulmuştur. 9 milyon lira sarfı 
ile Fâtih medresesi restore edilmiş ve 103 kadar 
üniversite talebesi konfor içinde tahsiline bu
rada devam imkânını bulmuşlardır. Bugün 
Anadolu'nun muhtelif büyük şehirlerinde, 13 vi
lâyette; ortaokul ve lisesi bulunmıyan köy ve ka
saba çocukları fakir halk çocukları; açılmış olan 
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yurtlarda kalmak suretiyle lise ve ortaokullara 
devam imkânını bulmaktadır. 

Guraba Hastanesi de 300 yataklı ve tam teş
kilâtlı bir hastane haline getirilmiş, olup daha 
geniş çapta vatandaş hizmetindedir. 

Bunların yanmasında Vakıfların yaptığı bir
çok sosyal ve hayır müesseseleri de vardır. Arka
daşım, gayelerini bıraktı, bankacılık yapıyor di
yor. Yüzlerce sene tamir edilmemiş eserleri ayak
ta tutmak için, ona gelir imkânları sağlamak için 
bence atılan en büyük adım Vakıflar Bankasının 
kurulmasıdır. Bir yılda 4 milyon lira kâr ge
tirmektedir. Bu, tenkid edilir mi? 

İkincisi, Vakıflar Umum Müdürlüğü'muhtelif 
yerlerde iş hanları, dükkânlar, oteller, bilhassa tu
ristik oteller yapmaktadır. Bu oteller, dükkân
lar, hanlar, Vakıfların gelirlerini artırmakta ve 
böylece oralardan alacağı gelirlerle onların tami
rini, bunların sosyal hizmetlerini devam ettirmek 
imkânlarım bulmaktadır. Memleketimizde deği
şen iktisadi hayat yanında yeni zihniyet ve yeni 
sosyal şartlara uygun bir Vakıf müessesesi mey
dana getirmek gibi bir zihniyet içindeyiz. Zey
tinliklerle, incirliklerle meşgul oluyormuş. Elbet
te gelir kaynağı olan şeylerle uğraşacaktır. Ha
kikaten gelir getirebilecek zeytinlikler vardır. 
Bununla meşgul olmaktan tabiî bir şey olamaz. 
Meselâ Edremit'te olduğu gibi. 

Fakat oradaki gayeler tahakkuk ettirilmez 
hale gelirse fayda yerine zarar verirse, bu incir
lik ve zeytinliklerle uğraşılmamasında onlarla 
beraberiz. Fakat bunlardan temin edilen gelir
lerle Vakıflar İdaresi hakikaten memleketin sos
yal ve ekonomik gelişmesinde rolü olan turistik 
oteller yapmaktadır. Buralardan alman paralar
la bu hayır müessesesi fakir vatandaşlar yanında 
fakir yurt çocuklarını yetiştirmek gayreti içinde 
bulunmaktadır. 

Bütün bunlar, Vakıflar Umum Müdürlüğü
nün 1950 den bu yana nasıl bir anlayış vş zih
niyet içine girdiğini göstermektedir. 

Üç bin camiden bin kırk bir adedi tamir edil
miş büyük Türk milletinin ibadetine terk edilmiş
tir. 

On sene içinde Demokrat Parti Hükümetine, 
Vakıflar Umum Müdürlüğünün hakikaten şükran 
ifade etmesi kâfidir. 

Bunlar arasında bilhassa ihmal edilmiş olan 
ve hepimizin bildiği köy camileridir. Bunlar için
de sekiz bin köy camisi tamir edilmiş, yeniden 
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ibadete müsait hale getirilmiş ve Müslüman Türk 
milletinin emrine, istifadesine arz edilmiştir, 
eminim ki, bu müessese şerefle göksümüzü ka
bartacak hale gelmiştir. 

Ayrıca Hükümetimizin Vakıflar Umum Mü
dürlüğüne, kendilerine verilen paralarla Vakıflar 
Umum Müdürlüğünün vakıf müesseseleri, vakıf 
eserleri bu arada ibadete elverişli yerleri nasıl 
bir hale getirdiğini herkes biliyor. Bunlar kati
yen tenkid edilir şeyler değildir. Her kesin gö
zü önünde, daima milletin takdir ettiği şeyleri 
topyekûn ve birden inkâr etmek bu bütçede de 
Halk Partisinin şiarı olmuştur. Bundan katiyen 
fayda gelmez arkadaşlarım. 

(Riyaset Makamına İbrahim Kirazoğlu geldi.) 
REİS — Sait Erdinç. (Yok sesleri) 
Kemal özer. 
KEMAL ÖZER (Kütahya) — Muhterem ar

kadaşlar; vakıflar ecdadımızın cemiyette içti
mai, ahlâki ve dinî ideallerinin temin ve tesisi 
sadedinde kurdukları mefkûrevi bir müessese-
mizdir. Garp medeniyetinin bizden asırlarca 
sonra anlayıp tatbik edebildikleri bu içtimai 
müessese ecdadımızla iftihara vesile verecek bir 
tefatür vesikamız, müessesemizdir. 

Bugün Vakıflar Umum Müdürlüğü, vakıf 
eserleri yaşatma, ibadethaneleri ihya ve inşa, 
hastaneler vasıtasiyle sağlık dâvasına talebe 
yurtları ve bursları tesis etmek suretiyle maa
rife, aşocakları tesis suretiyle içtimai dâva
larımıza hizmet etmektedir. Keza köy camileri
ne yardım suretiyle de. dinimizi, ahlâkımızı 
ve imanımızı yerleştirmek, bankacılıkla iktisadi 
ve ticari hayatımıza ve Türk milletine hizmet 
etmekte, işhanları, oteller ve çarşılar inşa et
mek suretiyle keza ticari ve iktisadi hayatı
mızda mühim roller oynamak ve doğrudan 
doğruya veya dolayısiyle birçok yoksul vatan
daşa yardım etmek suretiyle v. s. gibi daha sa-
yılamıyacak pek çok hizmetleri ifa etmek su
retiyle sosyal bünyemizin önemli organların
dan biri haline gelmektedir. 

1950 yılında 6 milyon liralık bütçe ile D. P. 
iktidarına devredilen Vakıflar Umum Müdürlü
ğü, bu sene himmetnizle 56 milyon liralık bir 
bütçe ile Türk milletinin huzuruna çıkmıştır. 
Bundan bir D. P. li olarak şahsan büyük memnu
niyet duymaktayım. Tarihimize ve topraklarımı
za bağlılığımızın tapsunu teşkil eden eski eser
ler meyanında bulunan vakıfları terk edildiği 
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mahfiyet köşesinden alarak asıllarına uygun, 
ihtişamlarına lâyık imar ve resterasyomınu da 
' memnuniy etlo karşılamaktayız. 

C. H. P. adına konuşan arkadaşımızı şah
san samimiyetle ve ciddiyetle ifade edeyim ki 
dinlemeye bile lüzum görmedim. Zira 1958 - 1959 
yılları bütçe konuşmalarına lütfedip bakarsa
nız aynı kelimeler, aynı cümlelerle aynı söz
ler söylenmiştir. Bir misal olarak 1958 konuş
malarının baş tarafında aynen şöyle derler. «Va
kıflar nasıl bir müessesedir ki, zeytincilik, ya
par fındıkçılık yapar» ve sözlerinin sonunda, va
kıflar zeytinlikleri ve fındıklıkları doğru dürüst 
işletmez, derler. 

Ben, bu tenakuza işaret ettikten sonra; şu
nu arz etmek istiyorum. Vakıflar, elbette bir 
tesistir. Ve zeytinliklerden, fındıklıklardan 
v. s. den gelir temin edecektir. Sanki vakfı 
yapan şahıs, ölmemiş, ölmiyecekmiş gibi, sağ
mış gibi veya sağ olsaydı ne hizmet, ne iş yapacak 
idiyse o şekilde vakfı idare etmek ve şartı vakfa 
riayet suretiyle; bu işi sonuna kadar götürme
si esas maksattır. Zeytinliği terk etsin de yaşat
mak mecburiyetinde olduğu tesisi nasıl yaşat
sın? 

Hazinece yardım yapılmasına temas ettiler 
ve bunu hazin bir manzara olarak ifade etti
ler. Bence arkadaşlar, asıl hazin olan dinî ve 
aslımıza bağlılık hüviyetini taşıyan bu mües
sesenin C. H. P. zamanında sistemli bir şekilde 
yok edilme gayretidir. Fakat Cumhuriyet Halk 
Partisinin bütün bu gayretlerine rağmen bu 
müesseseyi tahrip ve mahvetme gayretleri bo
şa gitti, çünkü vakıflar kökü sağlam müesse
selerdir. Biz bu müesseselerin yeniden hayati
yet kazanmasını temine çalışıyoruz. Bu hazin 
değil ceddimize liyakatin vicdanı tatmin edici 
bir örneğidir. Cumhuriyet Halk Partisi artık 
vakıfları yapan zengin şahıslar çıkmıyor di
yor. Elbette çıkmaz, sen bütün vakıfları mah
vet ondan sonra niçin çıkmıyor, de? Bakın bundan 
sonra çıkıyor mu, çıkmıyor mu göreceksiniz. 

Vâkıf paralar Demokrat Partinin parası ola
rak dağılıyormuş. Bu kadar abes bir şeyi ifade 
etmek Türk Milletine bir bühtandır, arkadaşlar. 
Başka bir şey değildir. Bugün Türkiye'de mil
letin inşa ettirmekte olduğu binlerce cami var
dır. Türk Milleti kendi yaptırmakta olduğu ca
miler için bir münasebetle Öğrendiğim gibi halk 
köylüler aralarında topladıkları 170 milyon lira-
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yi sarf etmektedir. Demokrat iktidarımız zama
nında 15 - 20 milyon lira vermişiz bu neyi ifa
de eder? 170 milyonu veren millet 20 milyonu 
da vermekten çekinmezdi. 170 milyonu veren 
bir milletin karşısına bunu aklı olan insan övü
neceğim, diye çıkıp bunu söylemez. Şu memleke
tin en hücra köşesine gidin muhtara sorun, size 
muhtar bu para vakfın, Türk Milletinin ibadet
hanesine bir yardımıdır, diyecektir. Bugün Va
kıflar Umum Müdürlüğü arz ettiğim hizmetle
riyle Türk içtimai hayatında en faal ve en mü
essir müesseselerden birisi haline gelmekte ol 
duğunu memnuniyetle ifade etmekteyim. 

Sözlerime son verirken Vakıflar 1960 bütçe
sinde şu hususu bir defa daha ifade etmekten 
kendimi alamıyacağım. Zira onu da inkâra mes
net yaptılar. Vakıflar ecdadımızın yadigârı ve 
onlara bağlılığımızı, onlardan geldiğimizi ifade 
eden en güzel eserlerdir. Bu ecdat yadigârları 
ve bizim onlara bağlılığımızı bizim onlardan ol
duğumuzu ifade eden delillerdir. 

Sözlerimi bir ecdat sözüyle bitireceğim : 
Derler ki; aslını inkâr eden haramzadedir. Ben 
kendilerine haramzade demiyeyim ama münkir-
zade oldukları muhakkaktır, arkadaşlar. (Sol
dan : Bravo sesleri, alkışlar) 

RE IS — Sırrı Atalay. (Yok, sesleri) 
Münib Hayri Ürgüblü yerini Mehmet Gür

pınar'a vermiştir. 

Buyurun, Mehmet Gürpınar. 
MEHMET GÜRPINAR (istanbul) — Muh

terem arkadaşlarım, bendeniz sözüme Halk Par
tisi Sözcüsü Beyefendinin vakıflar hakkında 
söyledikleri bir sözle bağlıyacağım : Buyurdular 
ki, vakıf eserler memleketin süsü mesabesinde
dir. 

Sevgili arkadaşlarım, vakıf eserler hakika
ten memleketin süsü mesabesindedir. 

Fatin Sultan Mehmet istanbul'u zaptından 
sonra o günkü Türk tarihinin bütün medeni asa
rını teşkil eden camileri, medreseleri ve vakıf 
eserleri ensali âtiyeye bıraktı. Ondan sonra ge
len diğer padişahlar da istanbul'u hakikaten 
Türk Milletinin bir şaheserler meşheri haline ge
tirmiştir. 

Muhterem arkadaşlar, 1950 yılma kadar is
tanbul'un geçirdiği mütevali felâketler, yangın 
ve zelzeleden harabolmuş eserler bilhassa geçmiş 
iktidarın mühmel bıraktığı bu asarı islamiye • 
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zamanla hüviyetlerini kaybetmiş, kapılarına ki
lit asılmış ve camları kırık kaderine terk edil
miştir. Ben bir Eyüp'lü olarak birçok tarihî eser
lerimizin tekasüf ettiği Eyüp'te bu feci manza
raları 1950 ye kadar görmüş bir arkadaşınızım. 

FERDA GÜLEY (Ordu) — Vahvah., 
MEHMET GÜRPINAR (Devamla) — So

kullu Mehmet Paşa Türbesi, medreseleri, halen 
o devir ile bu devri kıyas edecek kadar aşikâr 
olup bariz bir hakikati ifade eder. Demokrat 
Parti Hükümeti Sokullu Mehmet Paşanın med
reselerini restore ederek şu anda bir hayır mü
essesesine devretmek üzeredir. 

Sevgili arkadaşlarım, vahvah, diyen arkadaş
larıma şunu hatırlatmak isterim, Büyük Kanu
ni'nin Veziri Âzami Sokullu Mehmet Paşa'mn 
Türbesi Eyüp'tedir. 1943 senesinde bir seyyah 
kafilesi geldi, Eyüp'e. Tercümanı ile sordu. Ka
nuninin Büyük Veziri Sokullu Mehmet Paşa 
Eyüp'te yatarmış, onun türbesini gösterir misi
niz? Mahalle sakinlerinden olmamız hasebiyle 
benden sordular, gösterdim. Bu Veziri Âzam ki, 
Akdeniz'i Türk gölü haline getirmiş bir devlet 
adamıdır. Türbenin kapısında bir kilit, sandu
kası yarı yerine kadar çamur, pencerelerinden 
paçavralar dışarı fırlamış, etrafı otlarla dolu. 
Tercüman türbeye bakıyor ve diyor ki, hayır, 
biz Kanuni'nin Veziri Sokullu Mehmet Paşanın 
Türbesini arıyoruz. Burası dedim ve gittim. 

Muhteremi arfkadaşlarım, rica ediyorum. Vah 
vah diyen arkadaşım, mensuibolduğunuz Eyüp'te
ki parti teşkilâtına bu faciaları sorun. Size en 
doğru cevajbı Eyüplü olmaları dolayısiyle verir
ler. Çünkü onlar da benim 'kadar bu acıyı çekmiş 
insanlardır. Bizim millî asarımız olan eserler 1950 
den sonra Demokrat Parti iktidarı zamanında ele 
alınmıştır. Bütün camileri tamir ederek, kapıla
rını açmışlardır. Bütün camiler, aş 'evleri ikmal 
edilmiş ve bunlar talebe yurtlarına verilmiştir. 
Sokullu'nun türbesinin bir hayır cemiyetine ve
rilmesi düşünülmektedir. 

Bu ve bunun gibi tamiri yapılmakta olan ve 
yapılacak olan cami ve medreseler hirer hayır ce
miyetine'verilecektir. Bu suretle de Türk milleti
nin hizmetime açılacaktır. Biz bunların acılarını 
çolk çektik. Bunların hangi tarihte ne şekilde 'bu
lunduğunu biliriz ve <o tarihte o günleri yaşamış 
insanlar çok iyi -bilirler. Zal Paşa Medresesi de 
Lii' hayır cemiyetine verilecektir. Müslümanların 
ziyaretine açılan ve haç farizasını yerine getir-
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inek üzere evvel ve sonra uğradıkları bu mübarek 
bolde ikinci bir kâbe mesabesinde telâkki edilir. 
Burada mihmandarı Resul Hazreti Halit yatar ve 
bu .ziyaretler 1950 den sonra Demokrat Parti ta- j 
rafından mümkün kılınmıştır. (Soldan, bravo ses- j 
leri ve alkışlar) 

REİS — Burhanettin Onat, 
BURHANETTİN ONAT (Antalya) — Muh

terem arkadaşlarım; bugeee; mübarek ramazanın 
ilk gecesidir. Ramazan dendiği zaman akit' evve
lâ ibadet gelir, ibadet dendiği zaman evvelâ cami
ler gelir, cami ve ibadet dendiği zaman da akla 
evvelâ vakıflar gelir. 

Bu mübarek gecede Vakıflar bütçesinin konu
şulmasını, bu müessesenin istikbaline matuf me
sut tesadüf olarak telâkki ediyorum. 

Muhterem arkadaşlar; tarihin başladığı gün
den, tarihin kaydettiği günden beri, başından ta
cını düşürmemiş, tahtından inmemiş bir millet 
olan Türklerin, kendilerine muarız düşmanlarını 
Orta - Asya'dan kasırga gibi önüne katıp Asya sa
hillerine kadar, dayanan, sadece ve sadece a^ker 
bir ımillettir diye vasıflandırırlar. Bunların bu ıga-
razkâr ve ikctü niyetli ithamlarına karşı evvelâ 
'karşılarına dikebileceğimiz insanlığın en ulvi ve 
insan duygusunun en ince hislerine hitabeden bir 
mü ense e olarak vakıf müessesesini dikebiliriz. 
Sosyal mevzularda, sosyal yardım mevzularında 
iii'janın aklına gelmiyecek, insan havsalasına sığ-
mıyacak nice teşhisler koymuştur. Bunları say
mak ook tatlıdır arkadaşlar. İnsana ümit, zovk, 
teselli verir. Bu beş dakikaya değil, beş saate bile 
.-'iğmaz. 

Şimdi muhterem arkadaşlarım; demin arka
daşlarım gayet iyi izah ve beyan buyurdular. Ya
kın bir maziye değil, maalesef yüz seneyi müteca
viz bir zamana kadar uzanan bir ihmalin netice
sinde mabetlerimiz her biri birer muazzam pırlan
ta gibi medeni dünyanın sanat tarihini süsliyen 
âbidelerimiz perişan hale gelmişti. Ancak 1950 
den sonradır ki, süratle, liyakatle bunlar ele alın
dı, yeniden yapılırcasına tamir ve ihya edildi... 

REİS — Bir dakikanız var efendim. 
BURHANETTİN ONAT (Devamla) —Bitin

ce ihtar buyurun. Hürmetle emirlerinize inkiyad-
eder, kürsüyü terk ederim efendim. 

Muhterem arkadaşlar; bir darbe ile ve Medeni 
Kanunun cerevanları içinde bütün fonksiyonla
rından tecridedilen Vakıf müesesesini yeniden bir 
revizyona tâbi tutmak çok yerinde 'bir hareket 
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olur. Sebebi; bugün derseniz ki, benim 50 milyon 
liram var, bir müessese yapacağım. Onu beslemek 
için de falan falan akaarı yapacağım. Bu akaar-
lardan gelecek para ancak benim vakfettiğim bu 
müesseseye hasredilehilir. Bunu yapamazsınız. 
Çünkü bugünkü mevzuat müsait değildir. Bina
enaleyh, Kemal Bey arkadaşımız dediler ki, bun
dan sonra göreceksiniz, nasıl yapılır. Bugünkü 
şartlar ve mevzuat muvacehesinde yapılamaz ar
kadaşlar. 

REÎS — Tamamdır, efendim. 
BURHANETTİN ONAT (Devamla) — Baş-

üstüne efendim. Binaenaleyh yeni vakıf müesse
selerini kurmak ve bu müesseede bir reform yap
mak mecburiyetindeyiz arkadaşlar. (Soldan, bra-
so sesleri, alkışlar) 

REÎS — Ahmet Yılmaz. 
AHMET YILMAZ (Sivas) — Muhterem ar

kadaşlarım, dünkü eserleri siz, bugünküleri biz 
yaptık diye ne sizin ve ne de bizim övünmeye hak
kımız yoktur. 

Aziz arkadaşlarım, ancak millet bize borçlu 
değil, bizim millete hizmet boruuımuz vardır. 
(Sağdan, soldan, bravo sesleri) Hizmet yapaca
ğız, bu bizim esasen vazifemizdir. 

Muhterem arkadaşlarım, Evkaf Umum Mü
dürlüğünün yaptığı hizmetler arasında âbideler 
ve camilerin onarılması da var. Ama ben size bu
nun bir misalini arz edeyim, Ankara, Merkezi Hü
kümet... Bunun, Zincirli cami ve Hacı Bayram 
camilerinde vatandaşlar bir Cuma oldu mu, halk 
camiden taşarak avluya ve sokaklara kadar çılkar 
orada yağmurda çamurda sırtından çıkardığı ça-
keti üzrerinde namazını kılar. 

Aziz arkadaşlarım Merkezi Hükümet Ankara'
mızda, ecnebilerin, sefirlerin çok bulunduğu bir 
ş?hirde, hakikaten dinsever olmak ve mukaddes 
dinimize hizmet etmek bakımından, bunun doğru 
olmadığını ve utandırıcı bir hal olduğunu hepimiz 
görüyoruz. Onun için cami avlularının genişletil
mesi ve vatandaşların rahatça namaz kılmalarının 
temin edilmesi lâzımdır. Veya yeni cami yapıl
ması lâzımdır. 

Arkadaşlar; bir taraftan operalara, tiyatrola
ra milvonlar sarf edilirken diğer tarafta Anka
ra'da, şehir ortasında, sokakta namaz kılmaktadır 
vatandaşlar. 

Muhterem arkadaşlar, ikinci bir cihet de koy 
camilerine yapılan yardımlardır. Köp camileri-
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ne yardım yapılmasını takdirle karşılarız. (Sol
dan, gülüşmeler ve bravo sesleri) Biz bu duru
ma dün de olduğu gibi bugün de memnunuz. 
(Soldan, brova sesleri) Yalnız, bu yardım kâfi 
değildir. Siyasi maksatlarla bir köy camiine 
300 lira, 500 lira yardım kâfi gelmemektedir. 
Bu siyasi maksatlarla verilen paralar vatandaş
ların bu yarasına merhem dahi olmamaktadır. 
Bu sebeple camilerimize, ihtiyaca cevap vere
cek duruma gelmeleri için daha fazla yardım 
yapılması lâzımdır. Valilere emir vererek Va
tan Cephesine değil, bu milletin hakiki ihtiyaç 
sahiplerine, şerefli Müslümanlarma şerefle hiz
met etmeyi sizlere tavsiye ederim, arkadaşlarım. 
(Soldan, gülüşmeler, bravo sesleri ve alkışlar). 

DEVLET VEKİLÎ ÎZZET AKÇAL (Rize) 
Aziz arkadaşlarım, Bütçe Komisyonunda Va
kıflar Umum Müdürlüğünün bütçesi konuşu
lurken orada bulunan Halk Partili arkadaşlarım 
mevzuu iyi tetkik etmişler, Umum Müdürlüğün 
çalışmalarını takibetmişler, meydana getirdiği 
eserleri tetkik edebilmek imkânını bulmuşlar, 
yaptığı vazifeleri görmüşler, takdirle bahsettiler. 

Şimdi burada, Halk Partisinin Grup sözcü
sü çıkıyor, hiçbir şey yapılmamış, vakıf mallar 
elden gidiyor, hizmetler yapılmıyor, vâkıfın 
şartı yerine getirilmiyor, diye inkarcı bir konuş-
mn yaptı. Gezmeden sevyahı âlem, bilmeden 
all?m(dir. Konuyu tetkik etmemiş, bu Umum 
Müdürlüğün faaliyeti üzerinde durmamış, ulu
orta kullandığı cümlelerle Vakıflar Umum Mü
dürlüğünün hayra matuf verimli mesaisini göl
gelemek için bir konuşma yaptılar. Böyle bir 
konuşma yapmamış olsalardı ben iki devrin 
mukayesesini yapmak lüzumunu hissetmiyecek-
tim. Ama şimdi, geçen konuşmamda da söyledi
ğim gibi, millete hesap vermek ve bundan ar
kadaşlarıma da nasip verebilmek için yani 10 
seneden beri neler yapmışız; bunu belirtebilmek, 
hesabını verebilmek için elbette ki mukayese 
yapmak icabedecektir. Yine tarihlerden bahse
dilecek, yine 1950 den evvelki, 1950 den sonra
ki diye bir tefrik yapılacaktır. Buna mecbur 
ediyorlar. 

Aziz arkadaşlarım; iktidara geldiğimiz gün 
Vakıflar idaresine ait tablo şu idi : 

1. Tam teşekküllü bir hastane hüviyetini 
taşımıyan 240 yataklı bir hastane, üç imaret, 
o sene bütçesine konulmuş 268 690 liralık bir 
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tahsisatla ifasına çalışılan diğer küçük hayri 
hizmetler. 

2. Uzun yılların ihmali neticesinde, pek 
çok sayıda eski esehler mahvolmuştu ve 3 bini 
muhtacı tamir halde idi. Cumhuriyetin ilânın
dan 1950 senesine kadar yılda vasati olarak 190 
bin lira sarfiyle ceman yüze yakın eski eser ta
mir ve restore edilebilmiştir. 

3. Yine Cumhuriyetin ilânından 1950 senesi
ne kadar 5 milyon liraya yakın para sarfiyle 
21 aded yeni akaar inşa ve tamir edilmiştir. 

Son on senelik devre zarfındaki çalışmaları
mıza gelince : 1950 den 1959 senesi sonuna ka
dar yapılanlar hakkında vereceğim malûmat 
şundan ibaret olacaktır : Sosyal hizmetler mev
zuunda tam teşekküllü bir hastane hüviyeti ta
şımıyan 240 yataklı Vakıf Gureba Hastanesi 
yeni ilâveler suretiyle 300 yataklı tam teşekkül
lü bir hastane haline getirildiği gibi ayrıca 
2430 389 liraya malolacak yeni paviyonlar 
inşasına 'başlanılmış bulunmaktadır. Evvelce 
sayıları üçü geçmiyen imaret adedi 17 ye çıka
rılarak ekseriyetini mektep talebeleri teşkil 
eden 10 000 e yakın fakire her gün sıcak ye
mek verilmektedir. Bundan başka 'bugün mem
lekette hakikaten büyük bir ihtiyaca cevap ver
mek üzere muhtelif vilâyetlerimizde 13 ortaokul 
talebe yurdu kurulmuştur. Bu yurtlarda, bu
lundukları mahallin köy, nahiye ve kazalarında 
orta ve lise tahsilini yapabilecek bir müessese 
'bulunmıyan, malî kudreti müsaidolmıyan ço
cukları barındırmakta ve kendilerine okuma 
imkânları sağlanmaktadır. 

Yine bunlardan baş'ka istanbul'da iki mil
yon liraya yakın para sarfiyle restoresi yapı
lan Fâtilh medreselerinde tam konforlu bir 
yüksek tahsil talebe yurdu 'tesis edilmiş ve 
1955 yılında hizmete girmiş bulunmaktadır. 
Bunların dışında evvelce en çok 268 690 liralık 
bir tahsisatla yerine getirmeye çalışılan, diğer 
hayır (hizmetleri için her sene biraz daha fazla 
olmak üzere geçen sene bütçesine 1 171 970 
liralık tahsisat konulmuştur. 1960 senesinde ise 
imaret adedi 19 a çıkacak, yurt sayısı 16 ya çı
karılacak diğer hayır hizmetleri için bütçeye 
2 287 000 liralık bir tahsisat vaz'edilmiş bulun
maktadır. Görülüyor 'ki, üç imaret 19 a, hiç dü-
şünülmüyen yurtlar mevzuu 16 ya, diğer hayır 
hizmetleri için 268 690 liralık tahsisattan 2 
milyon 287 bin liralık tahsisata, yükselmiştir. 
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Âbide ve eski eserlerin tamir ve restorasyo

nuna gelince; on sene zarfında 1 401 âbide ve 
eski eser tamir edilmiş ve bunlar için 60 mil
yon lira para sarf edilmiştir. 1960 senesinde 
300 e yakın eserin restorasyonu programa alın
mış ve bunun için yirmi milyonun üstünde bir 
para sarf edilecektir. 

Bütçe Komisyonunda arz ettiğim gibi, ta
rihle ilgilerini kesen milletlerin payidar olamı-
yacakları muhakkaktır. Bu bakımdan biz hiç
bir veçhile ecdat yadigârı eserlerin mahvolma
sına göz yummuyacağız. 

Bu 'kısa maruzatımla görülüyor ki, on sene 
zarfında başarılan işler Cumhuriyetin kuruldu
ğu tarihten 1950 senesine kadar yirmi yedi se
nede yapılan işlerin para ve aded bakımından 
12 mislinin üstünde bulunmaktadır. Bundan 
başka, gerek memleketteki- iktisadi şartların 
ademimüsaadesi gerekse geçirilen lıarbler se
bebiyle bakımsız kalmış ve yıkılmış olan ma
betlerimizin de yeniden ihya ve tamirine asla 
lâkayıt kalmadık. Milletleri ayakta tutan ve 
onlara kuvvptler bahşeden mânevi kıymetler 
sahasında, dinî inanç başta gelir. Milletimizin 
büyük bir imanla harap ve yok olmuş bulu
nan mabetlerini yeniden ihya husrsunda gös
terdiği gayret de büyük olmuştur. îktidar ola
rak bu gayretleri desteklemeyi vazife bildik. 
Ve neticede, ufak çaptaki maddi yardımları
mızdan da istifade eden halkımız* bugüne ka
dar sfckiz bine yakın mabedi yeniden inşa et
miş ve bu miktara yakın bir mabedi de yeniden 
inşa edercesine tamir etmiş bulunmaktadır. 

Aziz arkadaşlarım; iktidarımızdan evvel, 
zamanlarına ait bütçelerinde bu mevzu için hiç
bir tahsisat avrılmazken, iktidara geldikten son
ra tefrik edilen tahsisatlarla köy veya dernek
ler tarafından inşa ve tamir ettirilen mabetler 
için mütevazi yardımlarda bulunulmuştur. 1960 
senesi için de mütevazi bir yardım bütçeye ko
nulmuş bulunmaktadır, önümüzdeki senelerde 
bu vadideki yardımlarımıza devam ederek 
memlekette mâbetsiz köy ve muhtacı tamir ma
bet 'bırakmamak kararındayız. (Soldan, alkış
lar) 

Yeni inşa, mevzuundaki faaliyetlerimize ge
lince; idare tarafından son on sene içinde on 
milyonun üstünde para sarfiyle yirmi aded ye
ni bina yapılmıştır. Bundan başka 14 milyon 
38 bin 564 lira ihale bedelli 19 aded inşaatımız 
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devanı etmektedir. 1960 senesi içinde 13 yeni 
bma inşaatı programlaştırılmış ve ihzaratına baş
lanmış bulunmaktadır. Bunun için de takriben 
30 milyon lira sarf edilecektir. 

C. H. P. Grup Sözcüsü, arz ettiğim bu hu
suslar haricinde münferit bâzı (hususlar hak
kında da bilgi istedi ve tenkid mevzuu yaptı. 

Bu vakıf malların iyi idare edilmemesinden 
dolayı yeni vakıflar yapılmıyor, gibi bir söz 
sarf ettiler. Mevzuu iyi tetkik etmek imkânına 
her Ihalde sahibolamamışlar ki bu yolda bir 
mütalâa beyan ettiler. Çünkü vakıf, Medenî 
Kanunda yerini tesise devretmiştir. Tesisler ise 
memleketin her tarafında, vatanın her köşesin
de hayırkâr vatandaşlarımız tarafından yapıl
maktadır. Kendilerine ben yeni bir tesisten 
bahsedeyim. Yüksek tahsil yapmıya muktedir ola-
mıyan vatandaşlarımızın tahsillerini ikmal ede
bilmelerini teminen bunlara yardım yapılmasını 
istediler. Malûmat arz edeyim. 

îki ay evvel millî bankalarımızın ve hayırkâr -
vatandaşlarımızın yardımları ile bir tesis kurul
du. Bu tesis gayet mütevazi ve bir hizmet duy
gusu içinde sessizce kuruldu. Yüksek tahsile de
vam edenlere ucuz yemek temini için lokantalar 
açtı. istanbul'da açılan bir lokantadan 1 800 yük
sek tahsil talebesine yemek verilmektedir. Yemek 
bedeli bir liradır, fakirlere ise 25 kuruşa verili
yor. Bunun dışında iki numaralı lokantayı An
kara'da Ziraat Fakültesinde açmıştır. 1 200 yük
sek tahsile devam eden talebeye yemek* verecek
tir. 

Bu tesis, üniversitelerimizin bulunduğu her 
yerde hiçbir surette propaganda mevzuu yapıl
madan ve polemiğe meydan verilmeden çalışmala-
rina devam edecek lokantalar açacaktır. Ayrıca 
talebe yurtları açacak veya mevcut yurtları dev
ralacaktır. îşte Vakıflar yerine kaim olan, Türk 
Kanunu Medenisi hükümlerine göre ihdas edil
mesi mümkün olan bir tesis. Bunun gibi, diğer 
bir hayli tesisler de vardır. 

MUSTAFA BAĞRIAÇIK (Konya) — Va
kıfların emvalini tasfiye eden bir zihniyet, den
di. 

DEVLET VEKİLİ İZZET AKÇAL (De
vamla) — Geleceğim efendim. 

Yine Vakıflar İdaresinin, tesisleri yok paha
sına elden çıkarıldığından bahsettiler. Arkadaş
lar, 1935 senesinde bir kanun çıktı. 2762 sayılı 



î : 50 28.2. 
Kanunun 12 nci maddesinde; «Elde tutulması, I 
gelir temini itibariyle faydalı olmıyan tesislerin 
satılması suretiyle temin olunacak para ile 
yeni binalar yapılması» hükmü mevcut
tur. 1935 te çıkan bu kanuna göre; tas
fiye yapmakla îdare mükellef bulunmak
tadır. Bu kanunun hayırkâr olmadığı hu
susunu biz Halk Partisi Grup Sözcüsü gibi 
iddia edecek durumda değiliz. Hayırlıdır. Gayet 
dikkatle ve itina ile bu kanunu tatbik ediyor ve 
bu yol ile şehirlerin imarına da hizmet ediyoruz.. 

1935 te çıkan bir kanundan, daha evvel, Di
yanet tşleri Riyaseti bütçesinde bahsetmiştim. O 
da camileri ve mescitleri tasnife tâbi tutmak 
için yapılmış olan kanundur. Gerçi hukuki tâbir 
«tasnif» ten ibarettir. Haddizatında birçok yer
lerdeki camilerin, mescitlerin satılması pahasına 
bu tasnif yapılmıştır. Kadro harici yapılan cami 
ve mescitler satılmış ve bu suretle idarenin elin
den çıkmıştır. Bunlardan kadro dışı çıkmış fa
kat, satılmamış olanlarını nerede buluyorsak he
men hizmete koyuyoruz ve hizmete koymak kara
rındayız. Eşhasların mülkiyetine dâhil harabeye 
yüz tutmuş-âbideleri de, eğer sahipleri tamir et-
tirmiyorlarsa, bunları da rızaları yoliyle veya is
timlâk yoliyle alarak tamir ettirmek imkânına 
sahibolacağız. Buna ait kanun lâyihası gündem
dedir. 

Arkadaşlar, - Gureba Hastanesinin durumun
dan bahsettiler. Bu hastanenin masraf tertibinde 
görülen 700 bin liraya pereonel masrafları dâhil 
değildir. Masrafı 2 milyonun fevkmdedir, yüz 
liralık doktor kadrosu bulunmaktadır. 

Asistanların maaşlarının yükseltilmesi için ha
zırlamış olduğumuz kanun lâyihası Bütçe Encü
meninde bulunmaktadır. Bunun da kanunlaşa
cağına kaani bulunmaktayız. 

Yine uluorta bir cümle sarf ettiler, Vakıflar 
İdaresi asli vazifesini bir tarafa bırakarak ban
kacılık, zeytincilik yapmaktadır dediler. Zeytin
likleri ihya etmek verimli bir halde bulundur
mak vakıf idaresinin bellibaşlı vazifelerinden 
birisidir. Vakıfnamedeki şart böylece dermeyan 
edilmiştir. Vakıflar İdaresi şartı yerine getirdi
ğinden dolayı tenkid edilir mi ? 

Sonra, dediler ki, hizmeti yapmıyor, akaarını 
artırmak için hanlar, apartımanlar yaptırmak
tadır. Arz ettiğim gibi yaptırmakta devam ede
ceğiz... 1935 senesinde çıkan kanun hükmü bu i 
vazifeyi Vakıflar İdaresine tahmil etmektedir. i 
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öğrenci burslarının azlığından bahsettiler. 

öğrenci bursları az değildir. Vakıflar Yurdunda 
kalan öğrenciye verilen burs miktarı hiçbir mec
buriyet kendilerine tahmil edilmeden verilmek
tedir. Maarif Vekâletinin verdiği miktar derece
sindedir. 

Hademei hayratın ücretlerinin az olduğun
dan bahsedildi. Hademei hayrat ücretleri Diya
net İşleri bütçesindekiıîin aynıdır. 

Bir arkadaşım Zincirlikuyu ve Hacıbayram 
camilerinin durumundan bahsettiler, onlara yar
dım edilip edilmediğini sordular. Bunlar tarihî 
eserlerdir, bunlara uluorta kazma, çekiç vuru-
lamaz ve hiçbir taraflarına bir kısım ilâve edi
lemez. Bu eserlerin olduğu gibi tutulması karar 
altına alınmış bulunmaktadır. Ama Ankara'da 
camiye ihtiyaç vardır, cami yaptırılmıyor, cami 
yaptıranlara yardım edilmiyor diye bir iddia 
ileri sürülemez. Ankara ve köylerinde yapılan 
cami adedi büyük bir rakama baliğ olmakta
dır, sayısı, 224 tür. Yalnız Ankara ve civarında, 
219 aded cami de tamir edilmiş bulunmaktadır. 
Vatandaşlar bu konuda bolca semahatlerini 
göstermektedir. Biz ancak yardım tahsisatından 
arkadaşımın işaret ettiği gibi politik maksatla 
de&il, ulvi hislerle cami yaptırma derneklerine, 
cami yaptırma mecburiyetinde bulunan köylere 
vardım yapıyoruz ve devam edeceğiz. (Soldan, 
Halk Partisi zamanında Ankara'da hiç cami 
yardırılmış mı sesleri? Böyle bir idiaları yoktur. 
A ziz arkadaşlarım, Vakıflar İdaresi inkişaf yo
lundadır, kendi geliri ile hizmetlerini yapabile
cek durumdadır., gelirleri her sene biraz daha 
inkişaf ediyor. Hayır işlerini, vakıfnameleri bi
rer birer tetkik etmek suretiyle tesbit etmekte 
ve ecdadın vakıf şartı olarak tesbit ettiği hu
susları, hizmetleri yerine getirmek için âzami 
gavret sarf etmektedir; bunda devam edecektir. 
(Soldan, alkışlar) 

REİS — Sefer Eronat. 
SEFER ERONAT (Yozgad) — Muhterem 

arkadaşlarım, Bu ecdat yadgârı büyük müesse
senin halen bu muhteşem devrin hüviyetine ken
disini intibak ettirmesi şayanı takdir olduğun
dan, sözlerime bu mübarek müessesenin baştan 
sonuna kadar mesailerinde imanla çalışan bü
tün memurlarına teşekkür ederek başlıyorum. 

Vakıfların ilk Cihan Harbinden sonra büyük 
kısımlarının hudut haricinde kalmasına rağmen 
nasıl olup da ayakta kaldığına bakınca üzerin,* 
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de geçen muhafazaya matuf emekleri nasıl takdir 
etmiyelim. Kanunu Medeninin mevkii meriyete 
geçmesi dolayısiyle yeniden, vakıf ve tesis mü
esseseleri kabul edilmiş olmakla beraber bulun
dukları âmme müessesesinin nezaretine bırakıl
mış ve Vakıflar Umum Müdürlüğüne bağlanma
ması dolayısiyle inkişafı durmuş ve kendi haya
tını idameye ve yardımlarla hizmetine devam 
etmiştir. 

Kanunu Medeni üzerinde ufak bir tadil, bu 
mübarek müessesenin yürümesine meydan vere
cektir. 

Vakıflar mütevellilerin tahripkârlıkları ve 
geçen devirlerde vakıflara reva görülen kötü 
idareden hâsıl olan reaksiyon, vakfı ıslah var
ken kapamaya gidiş, iyi bir netice vermemiştir. 

Vakıfların arazi ve emlâkin izalesi şüyuun-
dan vikayesi ve manzumenin idamesini sağlama
sı bakımından büyük bir faydadır. Bugün daha 
da çok hissettiğimiz bir devre intikal etmiş du
rumdayız. 

Tenkid kolaydır. Bugün vakfın bütçesine 
Devletin iştirakini nazarı itibara alacak olursak 
iktidarın ne büyük bir alâka ile vakıflara itina 
gösterdiğini açıklaması bakımından Hükümete 
teşekkür ve minnettarlık duymaktayım. 55 mil
yon lira bütçenin 37 milyon küsuru Hazine yar
dımıdır. Basın - Yayın ve Turizm Vekâletinin 
bütçesinden fazla bir bütçeye maliktir. Bu ko
nuda mukayese devrin anlayışını açıklar. 1950 
den evvel zamanlarla mukayeseye geçen devrin 
tahammülü olmadığına göre tenkid dep-il takdir 
borcumuzdur. Bütçenin millet ve memlekete ha
yırlı ve uğurlu olmasını dilerim. (Soldan, alkış
lar) 

Yüksek Reisliğe 
Umumi müzakereler kâfidir. Kifayetin reye 

vaz'ını arz ve teklif ederim. 
îçel 

Yakup Karabulut 

REÎS — Kifayet aleyhinde, buyurun. 
HALİM ATEŞALP (Sivas) — Yüksek Mec

liste görüşülen her mesele mühim olmakla be
raber vakıflar idaresinin elinde bulunan emva
limizi ve bunun idaresini, hariçteki vakıflarımı
zın ne şekilde tasfiye edildiği hususlarını öğ
renmek ve üzerinde söyliyeceğimiz birçok fikir
lerimizi ve görgülerimizi ifade etmek ve bu iş
le uğraşan idareleri ikaz etmek memleket vazi-
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femizdir. Onun için bu imkânı bize vermenizi 
ve bu itibarla kifayet takririni reddetmenizi 
rica ederim. 

REÎS — Kifayeti müzakereyi reyinize arz 
ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kifa
yeti müzakere kabul edilmiştir. 

Maddelere geçilmesini reylerinize arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Maddelere 
geçilmesi kabul edilmiştir. 

Vakıflar Umum Müdürlüğü 1960 yılı bütçe 
Kanunu 

MADDE 1. — Vakıflar Umum Müdürlüğü 
1960 bütçe yılı yatırımlar dışında kalan mas
rafları için, bağlı (A/l) işaretli cetvelde gös
terildiği üzere (16 237 484) lira ve yatırım mas
rafları için de, bağlı (A/2) işaretli cetvelde gös
terildiği üzere (39 538 000) lira tahsisat veril
miştir. 

REİS — Fasılları okuyoruz, efendim. 

A/l - CETVELİ 

F. Lira 
201 Maaşlar 3 581 801 

REİS — Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

202 Ücretler 2 539 800 
REÎS — Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

203 Geçici hizmetliler ücreti 1 023 000 
REÎS — Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

206 4178 ve 4598 sayılı kanunlar 
gereğince yapılacak zam ve 
yardımlar 97 390 
REÎS — Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

207 Ecnebi dil bilenlere 3656 sayılı 
Kanunun 5 nci maddesi gere
ğince ödenecek para mükâfatı 1 
REÎS — Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

209 5434 sayılı Kanun gereğince 
T. C. Emekli Sandığına yapıla
cak ödemeler 670 112 
REÎS — Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 
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Temsil tahsisatı 
REİS —- Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 
Ek görev tazminatı 5 500 
REÎS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 
Kasa tazminatı 15 000 
REÎS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 
Emekli, dul ve yetim maaşları 1 050 000 
REÎS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 
Merkez daireleri büro masraf
ları 34 702 
REİS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 
Vilâyetler büro masrafları 130 000 
REİS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 
Basılı kâğt ve defterler 75 000 
REİS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

Posta, telgraf ve telefon ücret 
ve masrafları 100 000 
REİS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 
Vilâyetler kira bedeli 20 000 
REİS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 
Giyecekler 60 000 
REİS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 
Harcırahlar 511 761 
REİS — Kabul edenler... Etmi~ 
yenler... Kabul edilmiştir. 

4598 sayılı Kanun gereğince 
ödenecek tedavi masrafları ve 
harcırahları 17 500 
REİS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 
Taşıt masrafları 47 500 
REÎS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 
Muhasebei Umumiye Kanunu
nun 48 nci maddesini ilgilendi
ren masraflar 406 000 
REÎS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

1960 
P. 
418 

419 

0 : 2 

Faiz, acyo ve para taşıma mas* 
rafkrı 
REİS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 
Her çeşit tesbit ve satış mas
rafları 
REÎS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

Lira 

5 000 

60 000 

421 Arazi, incirlik ve zeytinlikler 
umumi masrafları 150 000 
REÎS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

422 Hayri ve sosyal hizmetler 2 790 700 

REÎS — Bu fasla ait bir takrir var, oku
tuyorum efendim. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 
1960 yılı Vakıflar Umum Müdürlüğü Büt

çesinin fasıl 422, 50 nci maddesinde muhtaç ve 
körlere yardım için vaz'edilmis olan 200 000 
liranın 80 000 lira ilâvesiyle 280 000 liraya çı
karılmasını arz ve teklif ederiz. 

Adıyaman Adıyaman 
S. Turanlı Ş. San 

Kayseri Adıyaman 
ö. Başeğmez S. Ağar 

Manisa 
S. Akis 

Amasya 
N. Ş. Nabel 

Manisa 
C. Şener 
Samsun 
A. Eker 

Siird 
P. Şendur 

Sakarya 
T. Barış 

Zonguldak 
S. Başol 
Artvin 

M. Bumin 
Erzurum 

P. Taşkesenlioğlu 
Bilecik 
E. Çolak 

Diyarbakır 
T. C. Çubukçu 

Niğde 
A. Gürün 
Burdur 

B. Kayaalp 
Erzurum 
M. Zeren 
Bursa 

R. Kırım 
Bitlis 

R. Bingöl 
Konya 

R. Gökmenoğlu 
îçel 

Y. Karabulut 
Gazianteb 

S. Kuranel 
Manisa 

î. Yalkın 
Aydın 

N. îyriboz 
îçel 

H. Sinanoğlu 

Adıyaman 
A. Yaşar 

Sinob 
H. Özkan 
Trabzon 

M. R. Tarakçıoğlu 
Kastamonu 
A. Gözlük 

Konya 
M. Güzelkılıç 

Erzurum 
Ö. Alihocaoğlu 

Gazianteb 
î. Dai 
Konva 
ö. Şeker 

Sinob 
M. Pınar 
Gazianteb 

C. San 
Antalya 

A. Selekler 
Çanakkale 

N. F. Alpkartal 
Konya 

M. Runyun 
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REİS — Takrir hakkında Encümen, buyu
run. 

Diyarbakır 
F. Arığ 
Konya 

S. Sayın 

Okunamadı 
Bitlis 

S. înan 
İsparta 

A. Lâtifaoğlu 
îçel 

M. Dölek 

Giresun 
D. Köymen 

Kayseri 
H. Kunmel 

Bilecik 
M. Erdem 

Çorum 
K. Erdem 

îççl 
H. Fırat 

I î 60 28.2. 
Bursa 

H. Bayrı 
Rize 

0. Kavrafkoğlu 
Bitlis 

N. Barut 
Çorum 

K. Terzioğlu 
Balıkesir 

A. Kocabıyıkoğlu 
Ağrı 

H. öztürk 

BÜTÇE ENCÜMENİ M. M. BEHZAT BlL-
GtN (İzmir) — Muhterem arkadaşlar, Vakıflar 
idaresinin bu faslında bir yardım esasen mevcut
tur. Takrirde bunun 80 bin lira artırılması taleb-
edilmektedir. Fakat bunun Vakıflar idaresinin 
kendi varidatından karşılanması lâzımdır. Vakıf
lar idaresinin varidatında da böyle bir imkân j 
yoktur. Zaten tahsisat ne kadar artırılırsa daima ] 
sarf edilir. Ama herşeyden evvel buna imkânla- " 
rın müsaidolması lâzımdır. Arkadaşlarımızın bu 
taleplerinde ısrar etmemelerini rica ederim. Va
ziyeti Muhterem Heyetiniz takdir buyuracaktır. 
Karşılığı olmadan bu takririn istihdaf ettiği tah
sisatın kabulüne imkân olmadığını yüksek takdir
lerinize arz etmek isterim. 

RElS — Sırrı Turanlı. 
SIRRI TURANLI (Adıyaman) — Muhterem 

arkadaşlarım, 
Teklifimiz şudur. Muhtaç ve körlerin maaş

ları. Şimdiye kadar Vakıflar Umum Müdürlüğü
ne yapılmış olan müracaatlar bu fasla 80 bin li
ra ilâve edildiği takdirde tamamen karşılanmış 
olacaktır. 

Bu sebebe gayet cüzi bir ilâve olan 80 bin li
ranın kabulünü istirham ediyoruz. 

REİS — Takririn dikkate alınmasını reyleri
nize arz ediyorum. (Anlaşılmadı, sesleri) Efen
dim anlaşılmıyacak bir şey yok. Bu fasla 80 bin 
lira ilâvesi bu takrirle istenmektedir. Bu fasla 80 
bin lira ilâvesini istiyenler, takriri nazarı itibara 
alanlar.. Almıyanlar... Takrir nazarı itibara alın
mıştır. 

Encümen filhal iştirak ediyor mu? 
BÜTÇE ENCÜMENİ MAZBATA MUHAR

RİRİ BEHZAT BİLGİN (İzmir) — Takririn 
encümene verilmesini rica ederim. 

1960 0 : 2 
REÎS — Takrir fasılla birlikte encümene ve

rilmiştir. 

P. 
424 

425 

426 

450 

456 

476 

501 

502 

505 

5634 sayılı Kanunla ilgili mas
raflar 
RElS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Hayrat masrafları 
RElS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 
Muhtelif istihkaklar 
RElS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

Üniversite ve yüksek okullarda 
] okutulan öğrencilere verilecek 
\ burslar 
I RElS — Kabul edenler... Etmi-

yenler... Kabul edilmiştir. 
j 451 Yayın ve tanıtma masrafları 
j RElS — Kabul edenler... Etmi-

yenler... Kabul edilmiştir. 
452 4489 sayılı Kanuna göre staj-

için ecnebi memleketlere gön
derileceklerin harcırahları ile 
başka her çeşit masrafları 
RElS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

454 Sigorta masrafları 
RElS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

Düşünülmiyen masraflar 
RElS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 
Kurs masrafları 
RElS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 
Geçen yıl borçları 
RElS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 
Eski yıllar borçları 
REİS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

Hükme bağlı borçlar 
RElS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

601 Kudretsiz hayrata yardım 
RElS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

Lira 

207 200 

70 000 

223 350 

43 . 000 

42 500 

18 000 

12 500 

500 

70 000 

20 466 

25 000 

40 000 
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F. Lira 

604 Mülhak vakıflara ait cami ve 
. mescit hademe ücretleri fark

ları 755 000 
REÎS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

701 Vakıf akaarlarla kira getirmi-
yen binalar onarımı ve küçük 
yapuar 415 000 

EEÎS — Buyurun, Halim Bey. 
HALIM ATEŞALP (Sivas) — Muhterem 

arkadaşlar; Vakıflar İdaresinin meşgul olduğu 
meselelerin iç tarafını anlıyabilmek için; ev
velâ -»akıf müessesesinin nereden doğduğu ve 
ne gibi hükümler taşıdığı üzerinde biraz durmak 
faydalı olacaktır. Vakıf mallar şartı vâkıfla tâ
yin ve tesbit edilebilir. Bunlar evkafı mazbuta 
ve mülhaka olmak üzere mülkiyet bakımından 
iki kısımda ve idare ve geliri bakımından da 
icarei vâhideli, icareteynli ve mukataalı olarak üç 
kısımda ve idare bakımından da vakıflar ida
resi ve tevliyet muhasipliği tarafından olmak 
üzere iki kısımda tetkik ve mütalâası mümkün 
ve lâzımdır. Evkaf Umum Müdürlüğünün akaar-
ları vardır. Bu akaarlar eVkafı mazbutadan ol
ması itibariyle Vakıflar Umum Müdürlüğü tara
fından idare ve imar edilebilirler. Bir de geliri
nin bir kısmı hayra ve bir kısmı evlâdiyete aid-
olan evkafı mülhaka vardır. Bunlar da Tevli
yet Muhasebeciliği tarafından idare edilir ve 
Umum Müdürlüğün teftiş ve murakabesine bağ
lıdır. İşte esas perişan olan vakıf emval, şehir ve 
kasabalarda gördüğümüz bakımsız yerler, hara
be haline gelmiş sahalar işte bu tevliyetle idare 
edilmiş olan, evlâdiyete mahsus yerlerdir ki, 
bunların imar ve ihyası için geliri kâfi gelme
diği ve evlâdi masrafına iştirak etmediği ve itti
fak hâsıl olmadığından perişandır. Bunlar, Tev
liyet Muhasebesiyle anlaşarak ya tamir veya sa
tarak elden çıkarmak suretiyle elde edilecek pa
ra ile yine şartı vâkıfa riayet edilerek yenisi ya
pılırsa hem şehir ve kasabaların imarı temin 
edilmiş olur, hem.de gelir sağlamak suretiyle 
kendisini geçindirir ve mevcudiyetini muhafaza 
edebilir. Aksi takdirde her sene umumi muvaze
neden yardım sağlamak suretiyle bilhassa Hazi
neden masraf yapmakla yaşatmaya çalışmak kı
sır bir gayrettir. Sayın Umum Müdürümüzden 
rica ediyorum. Bu hususta lütfen bir kanun ha
zırlasınlar. 

.1960 0 : 2 
Mukataalı kısımlar, zeytinlikler ve saire 

gibi eski mevzuat hükümleriyle aşar ve hezire 
mukabil alman bir vakıf geliridir, yani arazi 
ekilse veya başka bir şekilde istifade edilse idi 
nasıl almacaksa buna mukabil bir mukataai ze
min usulü kabul edildi. Mukataalı vakıflar, diye 
zeytinliklerin idare edilmesi şartı vakfa riayet 
edilmemesidir. Bunların Ziraat Vekâletinin zey
tinlikler teşkilâtı idaresine tevdi edilmesi veya 
bunların satılıp tamamen elden çıkarılması 
doğru bir hareket olacaktır. Umum Müdürlüğün 
bu sahada faaliyet göstermesi lâzımdır, yoksa 
her zaman Hazineden aldığı paralarla irat getir-
miyen yerleri beslemek durumunda kalacaktır. 

REİS — Faslı reyinize arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

F. Lira 
741 Yapma ve onarma işleri 39 073 000 

REİS — Aziz Uras. 

AZİZ URAS (Mardin) — Arkadaşlar, Sa
yın İzzet Akçal Beyin dinî, millî âbidelerin mut
lak surette onarılacağı hakkındaki beyanlarını 
şükranla karşılarım. Bu meyanda Türklüğün 
muhteşem âbidelerinden ve en büyük sanat eser
lerinden birkaç tanesinin kendi dairei intihabi-
yemde olanlarını arz edeceğim : Artıkoğlu İsa 
llgazi. (Timur'a karşı duran ve mağlubolmıyan 
tek hükümdar.) Hem makberi, hem camii, hem 
medresesi. Benim Belediye Reisi olduğum zaman 
küçük bir kısmı onarılmıştı, öbür tarafı- inkıraz 
halindedir. Kızıltepe'de Artuk Devletinin Hü
kümdarı Hüsamettin Timurtaş'm Hüsamiyesi : 
Halen inkıraz halindedir. Ona yakın bir kalın
tısı olan rasat kulesi ki, o vakit felekiyat med
resesi olarak kullanılıyordu; Mardin'de Necmet
tin Alpî'nin annesi tarafından yaptırılmış bulu
nan Raziye Sultan Camii. Mardin'de Uzun Ka
sanlardan Kasım Padişaha ait Kasımiye Camisi 
ve medresesi. Yine Mardin'de Selçukluların en 
güzel ve örnek eserlerinden ve meşhur Fransız 
mimari Gabriyel'in eserlerine kadar geçmiş ca
mileri. Bunların her biri başlıbaşma birer şah
eserlerdir ve büyük tarihî kıymetleri taşımakta
dırlar. Bunların hepsi vakıftı. Fakat vakıfları 
inkıraz etmiştir. Bir ara bunları Maarif Vekâ
leti aldı, bir şey yapamadı. Şimdi vakıflardadır. 
Bunlar büyük atıfet ister. Hasan Keyf'te Süley
man Şah Camii ve medresesi hemen hemen yıkıl
mak üzere olan büyük bir sanat eseridir. Bu, 
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aynı zamanda o havalinin, en güzel minare ör
neklerinden birisidir. Bunların tamirine atıfet 
ve, inayet gözü ile nazar buyurulmasını rica ede
rim. 

REİS — Şahap Kitapçı. 
ŞAHAP KİTAPÇI (Tokad) — Muhterem 

arkadaşlarım, mahalli bir mevzuu bu kürsüde 
ifade ettiğim için özür dilerim. Buna lüzum 
hissetim. 1958 bütçesi Bütçe Komisyonunda 
müzakere edilirken birçok arkadaşlarımız kendi 
bölgelerine evkafın yeni müesseseler kazandır
ması, otel, han? dükkân gibi şeylerin yapılması 
temennisinde bpulndukları zaman o zamanki 
Devlet Vekili arkadaşımız böyle müessesele
rin kazandırılması için bir şarttın mevcudolması 
lâzımgeldiğini ve o yerde vakfa ait birçok mües
seselerin bulunması ve bu yerin bu bakımdan 
zengin olması dolayısiyle dikkate alındığını ifa
de etmişlerdi. Bendeniz o zaman seçim mın-
takam olan Tokad'm çok zengin olduğunu ve 
yerinin hazırlanmış bulunmasına rağmen vad-
olunan vakıf iş hanının yapılmadığını beyan 
etmiştim. Devlet Bakanı arkadaşımızın ileri 
sürdüğü esbab mucibenin Tokad'ta mevcudiye
ti bakımından muvafık olduğunu beyan etti. 
- 1958 bütçesinin çıkmasından sonra kendisini 

mebus arkadaşlarla ziyaretimizde Umum Müdür 
arkadaşımız Mayıs 1958 de bu işin ihale edile
ceğini, evvelcû yeri bakımından ihtilâflar oldu
ğunu bu ihtilâflarında halledileceğini beyan 
ettikleri halde 1958, 1959 ve 1960 da bitmek 
üzero olduğu halde halâ bir çalışma olmamış-
tıı*. Böyle vâdedilmiş olduğu halde, esbabı 
mueibesinde kabul edilmiş bulunmasına ve ha
len do yapılamamış olması dolayısiyle burada 
bunu belirtmenin lüzumunu hissettim. 

Aynı zamanda Tokad'in büyük, geniş Tak-
vacılar Camii tamire muhtaçtır. Bu cihet gö
rülmüş ve vaziyet kabul edilmiş olduğu hal
di henüz tamiri cihetine gidilmemiştir. Ve
kil Beyin ve Umum Müdürün bu kürsüden 
yıllardır vâdedilen bu işin yapılmaması sebebini 
izah etmelerini rica ediyorum. 

REİS — Sedat Çetintaş. 
SEDAT ÇETÎNTAŞ (İstanbul) — Arkadaş

larım, bilirsiniz ki, ben kısa konuşmayaı seve
rim. 

Muhalefete mensup arkadaşlarımız âdetlerini 
terk etseler de vakıflar işinde bize itlihak et-
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selerdi çok daha akıllılık ederlerdi. (Sa,dan, 
O o o o sesleri) Evet, evet. 

Bir vur bin ah dinle kâsei fağfurdan. 
Şimdi ahlarımı dinliyeceksiniz. 
Arkadaşla:*, Diyarbakır'da kıymetli Behram-

paşa Camisini Ziraat Bankasına kiralayan, 
silo yapan; Demokrat Parti değildir; C. H. Par
tisidir. 

Bursa'da Yeşil İmaretini Kayyım Mehmet 
Efendiye satan Demokrat Parti idaresi değilj 
Halk Partisi idaresiydi (Sağdan vah vah sesleri) 
Lüleburgaz'da Sokullu Kervansarayını yıkıp 
meydan haline getiren Demokrat Parti idaresi 
değil, Halk Parti idaresiydi. (Sağdan vah vah 
sesleri) IstanıbuPda Sinan'ın en kıymetli eser-
lerininden Ferruh Kethüda Camisini yıkılmaya 
terk eden yine Halk Partisi idaresiydi. De
mokrat Parti restore etmiştir. Medeniyet ta* 
rihimizde, tıp tarihimizde en kıymetli bir inci 
olan Edirne Darüşşifasını vakıflardan kaldırıp 
atan Halk Partisi idaresiydi. Bizim idaremiz 
tamii' etmiştir. 

Arkadaşlar; sözümü, bitiriyorum. 
İstanbul'da, Fatih'in oğlu İkinci Beyazıt'm 

yaptırmır. olduğu Beyazıt Hamamına Patrona 
Halil adını Demokrat Parti değil, Halk Partisi 
iktidarı takmıştır. Arkadaşlar, bugün size müj-
deleyim ki, Beyazıt'm İstanbul'da ikinci mü
him hamamı olan Beyazıt Hamamını bugünkü 
iktidar restore edecektir. Size tebşir ederim. 
(Soldan, alkışlar.) 

REİS — Ahmet Üstün. 
AHMET ÜSTÜN (Ankara) — Muhterem 

arkadanlar; bir noktayı bilhassa tesbit etmek 
isterim. Ecdat yadigârı vakıfların imarı ve ih
yası, onları vakfedenlerin ismini yaşatmak ve) 
gayelerine hürmet etmek bakımından bizim he
pimizin bir nesil olarak vazifemizdir. Bu ba
kımdan ecdat yadigârı eserlerle dinî müessese
lere ait mevzularda küçük hesapların ve endi
şelerin dışında kalmamız icabeder. Bu mevzu
da bâzı arkadaşların konulmalarını bu mülâha
zalarla üzüntü ile karşıladım. 

741 nci fasılda «Hayrat yapı ve onarım, 
dernek ve köyler tarafından inşa ve tamir etti
rilecek hayrata yardım» olmak 28 milyon lira 
ayrılmasını memnunlukla karşıladım. Yalnız 
bizim istediğimiz hususlar şudur : Bu dinî mü
esseselerde ; islâmiyetin icapları gereğince, ah-
lâkilik insan haklarına hürmet, insanlar ara-
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smda karşılıklı sevgi ve saygı nasihatleri ve 
telkinleri yapılır. Buralarda her türlü tesirle
rin dışında ibadet olunur. Binaenaleyh bu mü
esseseler, ahlâkiliğin dışında kötü ahlâh ve mak
satlara alet 'edilmemelidir. 

Bir misal arz edeyim. Ankara civarında ge
zerken bir fena tutuma şahidoldum. Yaptırıl
makta olan camilere müracaat edip yardım is-
tiyen köylülere evvelâ Demokrat Partiye kay-
dolunmaları teklif edilmektedir. Bu paraların 
hakikaten bu işler dışında sarf edilmemesiyle 
alâkalıların alâkalanmalarını bilhassa istirham 
ederim. 

REİS — Halim Ateşalp. 
HALİM ATEŞALP (Sivas) — Muhterem 

arkadaşlar; konuşmama Sedat Bey arkadaşımı
za cevap vermekle başlıyacağım. C. H. P. ni 
kötülemeye çalıştı. Size soruyorum; evvelâ 
milletin hayatı mı lâzım, yoksa dini mi lâzım? 
Elbette hayatı lâzım. (Soldan, gürültüler) Ken
disine de soruyorum? Evvelâ hayatı mı lâzım, 
yoksa dini mi lâzım? Elbette hayatı lâzım. 
Onun için C. H. P. de evvelâ milletin hayatını 
kurtardı. (Soldan, gürültüler, ımillet kurtardı 
kendi hayatını sesleri) Düşmanı kovdu, kapi
tülâsyonları çıkardı, ana müesseseleri kurdu. 
(Soldan, gürültüler, millet kovdu sesleri) 

Şimdi, millet bütçesinden 37 milyon lira ve
riyor. Bu babalarınızın parası değil, milletin 
dişinden, tırnağından artırıp verdiği paradır. 
Bu paraların ne suretle sarf edildiğinin üzerin
de durmak bizim hakkımızdır, vazifemizdir. 
Biz bunun hesabını istiyoruz. Devlet bütçesin
den cami yaptırma derneklerine yardım olarak 
geçen 1957 senesinde seçimlerden evvel ayrılan on 
bir milyon lira para köy camilerini yaptıran 
derneklere ve muhtarlara usulü dairesinde ve 
kifayetli miktarda verilmemiştir. Partizan ga
yelerle heder edilmiştir. Üçer yüz, beşer yüz 
lira gibi bugünün iştira kabiliyetine göre ancak 
bir kapısını yaptırabilecek şekilde çok az yar
dımlar yapılmaktadır. Köyde cami yaptırma 
derneklerinin malî kudretleri kâfi gelmediğin
den ve bu az yardımlarla da yapılmadığından 
harap halde beklemektedir. Bu itibarla cami 
yaptırma derneklerinin malî kudretlerine göre 
camiye her sene kâfi yardım yapılmasını ve 
muhtacı tamir olanların tamirinin lüzumuna 
işaret etmek isterim. 
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İkincisi muhterem arkadaşlarım; ben saym 

Umum Müdürümüzün kıymetli personelinin 
çalışmadığını iddia etmiş değilim. Yalnız Nas-
reddin Hocaya demişler ki, senin kardeşin çok 
geziyor demişler. Nasreddin Hoca, «Hâşâ, kar
deşime iftira ediyorsunuz, çok gezse bir gün de 
bizim eve gelirdi.» demiş. İstanbul'dan gözünü
zü ayırıp Anadolu'ya baktığınız zaman Anado
lu'nun içinde İstanbul'daki eserlerden daha çok 
kıymetli eski eserleri görürsünüz. Umum Mü
dürlük lütfetsin bu camilerle alâkadar olsun. 
(Soldan, gülüşmeler ve bravo sesleri) Büyük 
İslâm eserlerinin şimdi değil Kalû Belâdan be
ri üzerinde titriyoruz. Biz Islâmiyeti yeni bilen
lerden değiliz, Kalû Belâ Müslümamyız, bunu 
bilmenizi rica ederim. 

HASAN TEZ (Ankara) — Gülüşmeler, al
kışlar) Arkadaşlar rahat durun, gürültü ederse
niz Reis ceza verir. Rahat durun da güzel konu
şayım, Vekil hemşerim karşımda, güzel konuşa
yım. 

HAMDİ BAŞAK (Sakarya) — Ben de senin 
hemşerin değil miyim? 

HASAN TEZ (Devamla) — Seni kabul et
mem, sen koyu demokratsın. (Soldan, sağlan; gü
lüşmeler), (Sodan; Vekil demokrat değil mi ses
leri) 

Vekil tarafsız olur, Vekil Demokrat Partinin 
Vekili değil, milletin vekilidir. 

REİS — Hasan Bey, lütfen mevzua geliniz. 
HASAN TEZ (Devamla) — Muhterem ar

kadaşlarım D. P. İstanbul Mebusu Sedat Çetin-
taş arkadaşımız, Halk Partisi İstanbul'da şöyle 
yaptı, böyle yaptı, dedi; işi o hale getirdi ki, Halk 
Partisi zamanında Evkaf İdaresi hiçbir şey yap
madı. Ben Sedat Çetintaş arkadaşıma şunu soru
yorum? 40 - 50 liraya halen mebusların oturduğu 
Evkaf apartmanlarını kim yaptı, şimdi bedava 
denecek paralarla oturduğunuz bu apartmanları 
Halk Partisi yapmadı mı? Vatandaş Altındağ'da 
susuz elektriksiz inim inim inliyor, soğukta ge
cekondularda sefalet çeker siz Vakıf apartman
larını işgal etmişsiniz D. P. mebusları oturuyor
lar doğru mu? İşte buna haksızlık derler. 

REİS — Hasan Bey fasıl üzerinde konuşun 
lütfen. 

HASAN TEZ (Devamla) — Şimdi bu cevabı 
verdikten sonra esasa geçiyorum. 

REİS — Hasan Bey, siz onları cevaplandır
mayınız. 

1062 



t : 50 28.2 
HASAN TEZ (Devamla) — Cevap arz ettim I 

Reis Bey. 
Şimdi muhterem arkadaşlarım, binalar plân

lı yapılıyor. Minareli camilerin de yapılması lâ
zımdır. Bunlar için birkaç tip alınmalıdır. Mese
lâ; küçük, orta, büyük gibi. Evvelâ camii olmı-
yan büyük yerler tesbit edilmeli ve her sene belir
li miktarlarda ihaleleri yapılmalıdır. 

SADETTİN YALIM (Kocaeli) — Sen cami
den anlamazsın. 

HASAN TEZ (Devamla) — Ben camii sen
den daha iyi bilirim. Benim dedem hafız ve ha
cıdır. Senin alnın daha secdeye gelmemiştir. Bi
zim evde namaz kılmıyana ekmek vermezler. Sa
dettin Yalım, sen Islâmm şartını bilmezsin. Se
nin söylediğin D. P. nin apdestısiz namaz kılma
sına benzemez. Sen bundan anlamazsın. Bu iş, 
oruç tutmadan iftar etmeye benzemez. (Sol
dan, bunu kim yazdı sesleri) Arz ettim ya, evet 
bunu sizin hareketlerinizden gayrimemnun bir 
Demokrat Paıti mebusu arkadaşınız yazdı ama, 
ismini söylemem, sonra ihraç edersiniz. (Gülüş- I 
meler) 

Devlet tarafından tamir ve inşa ettirilecek I 
camiler için geçen seneye nazaran 8 milyon faz-
lasiyle bu sene bütçeye 28 milyon lira konmuş
tur. Ramazanın ilk gününe rastlıyan bu mübarek 
gecede bu artışı çok uygun görmekte ve memnun 
olmaktayım. Büyük bir sevap işleniyor. Yalnız 
günaha girmemeniz için bu yardımın başka bir 
yere, vatan cephesi menfaatine kullanmayınız. 
Partizan valilerin, D. P. ocak başkanlarının em
rine değil, mahalline veriniz. Hakikaten camiler I 
için sarf ediniz, camiye muhtacolan köylere ve
riniz. Eğer bu parayı partizanca dağıtırsanız o I 
zaman hayıra değil, şerre verirsiniz. (Alkışlar) I 

REÎS — Nusret Safa Coşkun. 
NUSRET SAFA COŞKUN (Erzincan) — 

Muhterem arkadaşlarım, Vekil Beyefendinin bir 
sözü üzerine, bir temennide bulunmak üzere hu
zurunuza gelmiş bulunuyorum. I 

Vekil Bey şartı vakfa riayet edildiğinden bah- I 
settiler. Eğer doğru ise, ki aksini iddia edecek I 
durumda değilim, takdirle karşılamamak müm- I 
•kün değildir. Kendilerini istanbul'un imarı sı- I 
rasında haşmeti bir kat daha meydana çıkan, fa
kat yine bu imar dolayısiyle meydana çıkan haş- I 
metini yan yarıya kaybeden bir camiin hususiye- I 
tinden bahsetmek istiyorum. * Muhterem arkadaş- | 
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I lar bilirler, istanbul'da yeni açılan büyük Vatan 

caddesinin mebdeinde bulunan Valide Camiini 
hatırlarsınız. 

Muhterem arkadaşlarım, şartı vâkıfı en zen
gin olan eserlerimizden birisi bu camidir. Al
lah razı olsun bir müdahale neticesinde iki mi
naresinin yıkılmak üzere olduğu anlaşılmış ve 
bir minaresinin tamirine başlanmıştır. Bir se
ne geçtiği halde, burası tanzim edildi, güzel 
bir meydan oldu, minarenin inşaatı bitmemiş
tir. Bunun bir tanesi yapıldıktan sonra ikincisi
ne başlanacak sanmıştık. 

Bu arada çok müessif bir olayı Vekil Beye 
arz etmek mecburiyetindeyim. Muhterem arka
daşlarım, bu cami inşa edilirken Pertev Nihal 
Valdc Sultan, hayır hasenat sahibi olan bu Sul
tanın türbesi hemen 5 - 10 metre mesafe ile ca
miin karşısına inşa edilmiştir. Buradan 30 
metrelik cadde geçeceğinden türbe 30 metre ge
riye nakledilmiştir. Bu defa da Vatan Cephesi
nin açılması, buranın mebde olması itibariyle 
bu türbe maalesef kaldırılıp, eskisi gibi nakle-
dilmeyip tamamen yıkıldığı ve üzülerek ifade 
edeyim ki, Pertev Nihal Valide Sultan'ın kemik-

. lerinin bir torba içinde bir tarafa atıldığını ha
ber almış bulunmaktayım. 

Valide Sultan hayır ve hasenat sahibi idi. 
Kendisine hususi bir muamele yapılmasını iste
diğim için değil; sadece insani bir muamele 

I olarak bir ölüye bunun reva görülmemesini te
menni etmek için ifade etmiş bulunuyorum. Sa
yın Vekilin alâkasını rica ediyorum. 

Muhterem arkadaşlar; yapı ve onarım işle
rinde de Vakıflar idaresinin diğer müesseselere 

I imtisal etmemesini, bir parça programlı hareket 
I etmesini rica ediyorum. Evim orada olduğu için 
I orada cereyan eden bir hâdiseyi anlatırsam ba-
I na, zannederim hak verirsiniz. 
I Lâleli Camiinin bahçe duvarının altı tamir 

edildi. Hakikaten böyle bir tamire ihtiyacı 
vardı. Çok zarif olarak duvar yapıldı. Gelip 

I geçeri?en düşünürdük; orada dükkânı yıkılan, 
I istimlâk edilen vatandaşlara dükkân yapılabilir 
I diye. Ama düşünmemişler. Bu itibarla dükkân-
I lar yapılmadı. Duvar yapıldı, hakikaten zarif 

bir duvar yapıldı. Bir müddet sonra bu duva-
I rın yıkıldığım ve yerine dükkânlar yapıldığını 
I gördük. Bu hayır işidir, elbette hayırldır. Fa-
I kat ben ne mühendisim, ne mimar, böyle oldu-
I ğu halde benim gibi basit bir vatandaşın daha 
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evvelden düşünebildiğim bir şeyi acaba mühen- I 
dis ve mimariyle beraber olan bir idare acaba 
niçin düşünmüyor? Burada biraz hassasiyet gös
terilmesi ve millet parasını üç defa gekil değiş
tiren bir işe harcamamaları lâzımgelirdi. Dikkat 
göstersinler diye arz ediyorum. 

RElS — Devlet Vekili. 
DEVLET VEKÎLÎ İZZET AKÇAL (Rize) — 

Muhalefete mensup arkadaşlarımız, ecdad yadigâ
ra âsarm tamir edileceğine, onların ayakta tutu
lacağına, ensali âtiyece terk için icabeden tedbi
rin alınacağına emin oldukları için birçok vesile
lerle arzularını dile getirmektedirler. Kendilerine 
teşekkür ederim. 

Demin de arz ettim; bu yıl 300 kadar eseri, 
belki de üç yüzün üzerine çıkacak eski eseri mut
laka tamir edeceğiz. Bunların bir çoklarının keşif
leri hazırlanmış olup iki gün sonra her gün bir
kaç tanesi eksiltmeye çıkartılacaktır. Ve muay
yen müddetin inkızasmda ihale edilecektir. Vatan 
sathında tamir edilmedik tek bir eski eser bırak
mamak kararındayız. (Soldan, bravo sesleri) Ça
lışmalarımızı daima bir sene evvelimden ayarlı-
yacağız ve tedbirlerimizi her bütçe yılından bir 
evvelki senede almış olacağız. Eski eserlerin tami- I 
ri meselesi bir ihtisas işidir. 1950 de bu eski eser
lerin tamirine başlandığı zaman 8 - 10 eser ancak 
tamir edilebiliyordu. Bugün çok şükür ustaları- I 
mız yetişmiştir ve eski devrin sanat anlayışı ye-
nibaştan canlanmıştır. Bu suretle bu yıl zarfın- I 
da 300 küsur eseri eski varlıklariyle ihya için ta- I 
mire alabileceğimizi söylemek imkânını Devlet I 
Vekiline vermektedir. Bu 300 küsur eser arasında I 
Mardin'de Sultan Isa Medresesesi gelecek senelere 
sâri olmak şartiyle bu yıl zarfında ihale edile
cektir. Eski bir eseri birden kısa bir zaman için- I 
de ve bütün çalışmalanmızı üzerine teksif etmek su- I 
retiyle tamire imkân yoktur. Gayet yavaş ve çok I 
büyük bir itina ile tamir edilmesi gerekir. Onun 
için tamir gelecek senelere sâri olacaktır : I 

Mardin'de Kasım Padişahın Camimin kapa- I 
lı olduğunu bana haber verdiler. Nerede bir cami, I 
medrese, mescit ve tarihî bir eser bulursak onları I 
maksatlarına en uygun şekle hasru tahsis edece- I 
giz. Haber verdiler, derhal Mardin Valisine ge- I 
rekli emir verildi. Tetkik ediyorlar, henüz netiee- I 
sini almadım. En kısa bir zamanda, bu eseri bir I 
mabet olarak istifadeye arz edeceğiz. Ve medrese I 
kısmının tamiri için de lâzımgelen tetkikatı yap- | 
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tıracağız. Diğer eserler üzerinde de mutlaka tet-
kikat yapılacaktır. 

Şahap Kitapçı arkadaşımız, Tokad'da bir han 
yapılması üzerinde durdular. Karayolları ile ar
sası üzerinde çıkan ihtilâf dolayısiyle, inşaat iha
le edilememiştir. Karayolları, yolun nereden ge
çeceğini tenüz tesbit ettirmemiş bulunması dola
yısiyle bu iş gecikmiştir. Plân ve projesi hazır
dır. 

Takvacılar camiinin tamiri, sitatik tetkikatı 
ieabettiriyormuş. Üniversiteden bir profesörün bu 
tetkikatı tapması gerektiğinden dolayı iş ge
cikmiş, Tetkikat yaptıracağız ve onu da prog
rama almak imkânına sah'übolalbileceğimizi zan
nediyorum. 

Şayet bu sene bu camiyi tamir imkânı hâ
sıl olamazsa 'bütün ihzaratmı yaptırdıktan son
ra gelecek senenin programına mutlaka almaya 
çalışacağız. 

Nusret Safa Coşkun arkadaşımız mühim bir 
husustan bahsettiler: Lâleli'deki türfoe. Bu tür
be imar zaruretleriyle yıkılmıştır .Taşları mu
hafaza edilmektedir. İmarla muhabere 'halin
deyiz. İmar türbeyi 'kuracağımız yeri göstere
cek ve türtoeyi esti şekliyle (mutlaka bu sene 
zarfında kurmaya çalışacağız, müsterih olsun
lar. 

Valide 'Sultan'm 'kemikleri ise vakıfların 
nezaretinde gayet muntazam ve itinalı bir şe
kilde Eyüp'a nakledilmiş ve muhafaza edilmiş
tir. Türbesi yapıldıktan sonra getirilecek ve 
türhes'ine kemali hürmetle koyacağız. Minare
den 'bahsettiler. İkinci minare de kısa (bir za
manda yapılacak ve VaUide Camii bütün haşme
tiyle en kısa 'bir zamanda, tamir edilmiş olacak
tır. Bu eseri mutlaka kurtaracağız. Lâleli 'nin 
altında 'bir kısım dükkânlar yapılmış, turistik 
maksatlarla dış kısmı kullanılacak, iç kısmı da 
öyle olacak. Fakat alkollü maddelerin satılma
sına asla cami hariminde müsaade etmiyeceğiz. 
Buralar, cami ile alâkalı, turistlerle alâkalı eş
yayı satacak olan şahıslara kiralanacaktır. 

Ankara camilerinden bir arkadaşım balhset-
ti. Evvelce rakamım vermemiştim. Ankara'da 
224 kadar cami yapılmıştır. Bunlar yeniden 
yapılan camilerdir. Vatandaşlarımız 11 410 000 
küsur lira kendi himmetleriyle para sarf etmiş 
ve bu camileri yaptırmışlardır. 

Ayrıca, 1 130 000 lira bir para da Anka
ra'daki camilerin tamirine sarf edilmiştir. 
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Arkadaşlarım emin olabilirler ki, dernekle

re ve köylerde yapılacak camilere yardım tah
sisatının sarfı hususunda fevkalâde itinalı ha
reket etmekteyiz. Bizim köylere verdiğimiz en 
fazla para üç bin, beş hin liradır. Eğer o köy
de Demokrat Partiye rey çıkmışsa arkadaşla
rım bir şey bulacaklar ve politik maksatlarla 
verdiniz diyecekler. Bizim verdiğimiz para hal
kımızın bu uğurda sarf ettiğine nazaran bir 
hiçten ibarettir. Bu tahsisatın hepsini köy ca
milerine vermiyoruz. Memleketimizde 300, 500, 
1 000 küsur sene evvel yapılmış mabetlerin ta
mirinde yine bu tahsisattan istifade etmekte
yiz. Bizim köy camilerine verdiğimiz para va
tandaşlarımızın sarf ettikleri para yanında pek 
cüzi kalmaktadır. Vatandaşlarımız, Allah'a şü
kürler olsun ki kendi mabetlerini yapabilecek 
vaziyete gelmişlerdir. Onların verdikleri yanın
da bizim verdiklerimiz bir hiçten ibarettir. 

HEÎS — Faslı reyinize arz ediyorum: Ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

F. 
752 

Lira 
50 000 Taşıtlar satmalma karşılığı 

REÎS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 
Encümen. 

BÜTÇE ENCÜMENİ MAZBATA HUHAR-
RÎRÎ BEHZAT BlLGÎN (izmir) — Muhterem 
arkadaşlar, demin dikkate almış bulunduğunuz 
422 nci fasılm 50 nci maddesine 80 bin lira 
ilâvesi hakkında bir karşılık aradık. Varidat 
'bütçesinde arz edeceğim husus kabulünüze ik
tiran ettiği takdirde 80 000 liranın ilâvesini 
encümen kabul etmektedir. 

Varidat bütçesinin ikinci faslının birinci mad
desinde «Türkiye Valaflar Bankası teımettüleri 
tahminleri 1 150 000 liradır, buna 80 000 lira ilâ
vesiyle 1 230 000 liraya iblâğ ediyoruz, inşallah 
bu hayır işi için varidat da bu nispette artar. Bu 
artışı kabul buyurduğunuz takdirde 80 000 lira
nın ilâvesinde mahzur yoktur. 

RElS — Kısa zamanda karşılığını bulan en
cümene Riyaset teşekkür eder. 422 nci fasla 80 000 
lira ilâvesiyle fasıl yekûnunu 2 870 700 lira ola
rak reyinize arz ediyorum: Kabul edenler... Etmi
yenler».. Kabul edilmiştir. 

Yapılan değişikliğe göre birinci maddeyi tek
rar okuyoruz. 

1960 C : 2 
Vakıflar Umum Müdürlüğü 1960 yılı bütçe 

Kanunu 

MADDE 1. — Vakıflar Umum Müdürlüğü 
1960 bütçe yılı yatırımlar dışında kalan masraf
ları için, bağlı (A/l) işaretli cetvelde gösterildiği 
üzere 16 317 484 lira ve yatırım masrafları için 
de, bağlı (A/2) işaretli cetvelde gösterildiği üzere 
39 538 000 lira tahsisat verilmiştir. 

RE IS — Maddeyi reyinize arz ediyorum: Ka
bul edenler... Etmiyenler.. Kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Vakıflar Umum' Müdürlüğü 
1960 bütçe yılı masraflarma karşılık olan varidat, 
bağlı (B) işaretli cetvelde gösterildiği üzere 
55 855 484 lira tahmin edilmiştir. 

REÎS — Fasılları okutuyorum. 

B - CETVELİ 
F. Lira 

415 000 1 Icareler 
RElS — Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

2 Temettü ve faizler 1 655 000 
RElS — Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

3 Türlü gelirler 6 456 500 
RElS — Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

4 Hazineden yardım 37 928 984 
RElS — Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

5 Geçen yıldan devrolunan gelir 
fazlası 1 400 000 
REİS — Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

RElS — Maddeyi okuyoruz. 
(2 nci madde tekrar okundu.) 
RE IS — Maddeyi reylerinize arz ediyorum. 

Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Vakıflar Umum Müdürlüğün
ce 1960 bütçe yılında elde edilecek varidat çeşit
lerinden her birinin dayandığı hükümler, bağlı 
(C) işaretli cetvelde gösterilmiştir. Bu cetvelde 
yazılı varidatın tarh ve tahsiline 1960 bütçe yı
lında da devam olunur. 

RElS —• Maddeyi reylerinize arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Vakıflar Umum Müdürlüğü
nün 30 . V I . 1939 tarihli ve 3656 sayılı Kanunun 
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19 ncu maddesine giren hizmetlilerine ait kadro
lar, bağlı (D) işaretli cetvelde gösterilmiştir. 

3656 sayılı Kanunun 9 ncu maddesi gereğince 
muvakkat mahiyetteki hizmetler için İcra Vekil
leri Heyeti karariyle kadro alınabilecek tertipler, 
bağlı (E) işaretli cetvelde gösterilmiştir. Bu kad
rolar, ertesi yıl Bütçe kanunu lâyihası ile Türki
ye Büyük Millet Meclisine sunulur. Bunların el
deki kadrolara ek olmaması şarttır. 

REİS — Maddeyi cetvelleriyle birlikte reyle
rinize arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 5. — Vakıflar Umum Müdürlüğü 
Vazife ve teşkilâtı hakkındaki 27 . VI . 1956 ta
rihli ve 6760 sayılı Kanuna bağlı (1) sayılı cet
velde yazılı kadrolardan, bağlı (L) işaretli cetvel
de gösterilenler 1960 bütçe yılında kullanılamaz. 

EEİS — Maddeyi reylerinize arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 6. — Geçen yıl borçları fasbndaki 
tahsisat üstünde çıkan ve 1959 yılı bütçesinin aid-
olduğu tertibinde karşılığı bulunan borçlar, ilgili 
oldukları hizmet fasıllarından bu fasla Maliye 
Vekâletince aktarılacak tahsisattan Ödenir. 

1928 - 1958 bütçe yıllarına aidolup da Muha-
sebei Umumiye Kanununun 93 ncü maddesine 
göre zamanaşımına uğramamış ve karşılıkları yıl
ları bütçelerinde bulunan borçlar, 1960 yılı büt
çesinin ilgili hizmet tertiplerinden veya 3 - 6 ncı 
kisım fasıllariyle yatırım fasılları bakiyelerinden 
eski yıllar ıborçlan faslına Maliye Vekâletince 
aktarılacak tahsisattan ödenir. 

REÎS — Maddeyi reylerinize arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 7. — Masraf fasıllarından yapıla
cak sarfiyata ait formül, ıbağlı (R) işaretli cetvel
de gösterilmiştir. 

REÎS — Maddeyi cetvelleriyle birlikte reyle
rinize arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 8. — 1960 bütçe yılı içinde kapatıl
mak üzere Başvekâletin onayı ile 500 000 liraya 
kadar kısa süreli avans almaya ve hesaplar açtır
maya Umum Müdürlük salahiyetlidir. 

REİS — Maddeyi reylerinize arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
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MADDE 9. — Bu kanum 1 Mart 1960 tarihîn

den itibaren mer'idir. 
REİS — Maddeyi reylerinize arz ediyorum. 

Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 10. — Bu kanunun hükümlerini ic
raya Başvekil ve Maliye Vekili memurdur. 

REİS — Maddeyi reylerinize arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Lâyihanın heyeti umumiyesini açık oya arz 
ediyorum. 

3. — Hususi şahıslara ait eski eserlerle tarihî 
âbidelerin istimlâki hakkında kanun lâyihası ve 
Maarif ve Adliye encümenleri mazbataları 
(1/374) (1) 

REİS — Bir takrir var, okuyoruz. 

Yüksek Reisliğe 
Hususi şahıslara ait Eski eserlerle tarihî âbi

delerin istimlâki hakkındaki kanun lâyihasının 
ehemmiyetine binaen bir an evvel kanuniyet kes-
betmesi için ruznameye alınarak, müstaceliyetle 
müzakeresini arz ve teklif ederim. 

Devlet Vekili 
İzzet Akçal 

REİS — Ruznameye alınmasını reylerinize 
arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Heyeti umumiyesi üzerinde söz istiyen var mı? 
Yok... Maddelere geçilmesini reylerinize arz edi
yorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Takrirde müstaceliyet kararı vardır. Müstace
liyeti reylerinize arz ediyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Hususi şahıslara ait eski eserlerle tarihî âbide-
larin istimlâki hakkında Kanun 

MADDE 1. — Eski eserlerle tarihî âbidelerin 
mâlikleri olan hakiki şahıslar veya hususi hu
kuk hükmi şahısları, Maarif Vekâleti veya Vakıf
lar Umum Müdürlüğünce tâyin edilecek müddet
ler ve Gayrimenkul Eski Eserler ve An:tlar Yük
sek Kurulunun mütalâası alınmak suretiyle gös
terilecek esaslar ve hazırlanacak projeler dâhilin
de, bu eser ve âbideleri tamir ve restore ettirme
ye mecburdurlar. 

I (1) 88 S. Sayılı matbua zaptın sonundadır, 
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REÎS — Maddeyi reylerinize arz ediyorum. 

Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

MADDE 2. — Birinci mdaddeye istinaden 
her hangi bir gayrimenkul sanibine tahmil edi
len mükellefiyet alâkalı idarece tapuya bildiri
lerek o gayrimenkulun siciline şerh verilir. Gay
rimenkul malikinin değişmesi halinde yeni ma
lik ayrıca hiçbir tebligata hacet kalmaksızın 
eski malikin tamir ve restorasyon mükellefiye
tine halef olur. 

REİS — Maddeyi reyinize arz ediyorum. Ka
bul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

MADDE 3. — Yukardaki maddelerde yazılı 
vecibelerini tâyin edilen müddetleri içinde ye
rine getirmiyen mal sahiplerine ait eski eser 
ve tarihî âbideler, müessesesinin şeref nis
peti muhafaza edilmek şartiyle 6830 sa
yılı Kanun hükümleri dairesinde alâkalı Ma
arif Vekâleti veya Vakıflar Umum Müdürlü
ğünce istimlâk edilir. 

Umumi menfaat kararları istimlâki yapıla
cak mercilerce ittihaz olunur. 

REÎS — Maddeyi reylerinize arz ediyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

MADDE 4. — Bu kibi gayrimenjjmllerin tâ
yin edilecek müddetleri içinde tamir ve restoras
yonlarına başlanıp da yme muayyen olan müd
detleri içinde haklı bir sebep olmaksızın biti
rilmediği takdirde veya her ne sebeple olursa 
olsun verilen proje ve esaslara uyulmadığı halde 
başkaca muamele yapılmasına lüzum kalmak
sızın üçüncü maddeye göre istimlâkları cihetine 
gidilendir. 

RElS — Maddeyi reyinize arz ediyorum. Ka
bul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

MADDE 5. — Bir gayrimenkulun eski eser ve
ya tarihî âbide olup olmadığı noktasından vâki ola
cak ihtilâflarda Gayrimenkul Eski Eserler ve 
Anıtlar Yüksek Kurulu kararma itibar olunur. 
Mezkûr Kurulca bu rususta verilen kararların 
idari veya kazai merciler nezdinde hilafı iddia 
edilemez ve kaldırılması istenemez. 

REÎS — Maddeyi reyinize arz ediyorum. Ka-

.196Û Ö ; 2 
bul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

MADDE 6. — Alâkalı idarelerce bu kanuna 
istinaden verilecek istimlâk kararları aleyhine 
kaza mercilerince icranın tehirine karar verile
mez. 

REÎS — Maddeyi reyinize arz ediyorum. Ka
bul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

MADDE 7. — Bu kanunun tatbik sureti bir 
nizamname ile tesbit olunur. 

REÎS — Maddeyi reylerinize arz ediyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

MADDE 8. <— Bu kanun neşri tarihinde me
riyete girer. 

RElS — Maddeyi reyinize arz ediyorum. Ka
bul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

MADDE 9. — Bu kanunun hükümlerini icra
ya Başvekil ve Maarif Vekili memurdur. 

REÎS — Maddeyi reyinize arz ediyorum. Ka
bul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Lâyihanın heyeti umumiyesini reylerinize arz 
eliyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

4. — Bursa Mebusu Hüseyin Bayrı ve 2 ar
kadaşının, Nakil vasıtaları hakkındaki 3827 sayı
lı Kanuna bağlı (1) sayılı cetvelde değişiklik ya
pılmasına dair kanun teklifi ve Bütçe Encümeni 
mazbatası (2/360) (1) 

REÎS — Bir takrir var okuyoruz, 

Yüksek Reisliğe 
Bursa Mebusu Hüseyin Bayrı ve 2 arkadaşı

nın, Nakil vasıtaları hakkındaki 3827 sayılı Ka
nuna bağlı (1) sayılı cetvelde değişiklik yapılma
sına dair kanun teklifi ve Bütçe Encümeni maz
batasının, 1960 malî yılı bütçesi ile alâkası dola-
yısiyle bir an evvl kanuniyet kesbetmesi için ruz-
nameye alınarak müstaceliyetle müzakeresini arz 
ve teklif ederim. 

Bütçe Encümeni Reisi 
Balıkesi Mebusu 

Halil îmre 

(1) 81 S. Sayılı matbua zaptın sonundadır, 
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BEİS — Ruznameye alınmasını reylerinize 

arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. 

Heyeti umumiyesi üzerinde kâmil Boran. 
M. KÂMlL BORAN (Mardin) — Arkadaşlar, 

Meclis Reisvekillerine binek otomobli tahsisini 
derpiş eden bir kanun teklifi 1958 yılmda Umu
mi Heyet tarafından reddedilmişti. Bugün aynı 
hükümleri ve hattâ kelimesi kelimesine aynı ge
rekçeyi ihtiva eden, yalnız teklif sahiplerinin 
isimleri değişik bir kanun teklifi yüksek huzuru
nuza getirilmiştir. 

Meclis Umumi Heyetimizin temayüllerine 
bu derece aykırı davranış, Meclis kararlarına bu 
derece ehemmiyet vermemek demokrasimiz tari
hinde görülmüş hâdise değildir, ilgilileri bu iş
teki sebatlarından dolayı tebrik ederim. 

Kanun teklifi, hükümleri ve esbabı mucibe-
siyle evvelkinin tıpkısı olduğuna göre bende ça
resiz, evvelce ileri sürdüğüm itirazlarımı tekrar
lamak mevkiindeyim. Ancak teklif sahipleri, tak
dir ve tahminlerinde isabet varsa, vaktiyle söyle
diklerim tamamiyle unutulmuş olduğundan, tek
rarı kimseyi rahatsız etmiyecektir. 

Arkadaşlar; gerekçeden birkaç satırı üzerinde 
ibretle durmamız için aynen okuyorum: 

«Bu makamın teşrifattaki mevkii icabı her 
hangi resmî bir törene veya ziyarete gitmek, ya
hut istikbal ve teşyi gibi icaplara uyarak resmî 
kıyafetle bu icapları yerine getirmek mevkiinde 
olan Reisvekillerini, gerek vazifelerine ve gerek
se mecburi ziyaretlere azimet ve avdetlerinde ara
ba bulamamak yüzünden her hangi umumi bir 
vasıtaya binmek ve bulunmadığı zamanlarda ya
ya yürümek gibi icapsız bir duruma düşmekten 
kurtarmak üzere...» ilâhiri... 

Arkadaşlar, Batı Devlet Reisleri bile tram
vaylara binerken biz hâlâ müflis Şarklı şatafatı 
içindeyiz. Gerekçede resmî kıyafetten bahis var. 
Ben Sayın Reisvekillerimizin bir üniforması ol
duğunu bilmiyorum. Acaba balolara gidilirken 
smokin veya frak giyilmesi hali mi kasdedilmiş-
tir? Bu kıyafete giren bütün vatandaşlar ne yapı
yorlarsa Muhterem Reisvekillerimiz de öylece ya-
yaparlar. Nitekim şimdiye kadar da öyle yaptı
lar. Hiç te şikâyetlerine şahidolmadık. Gerekçe
de umumi bir vasıtaya binmek veya yürümek 
gibi icapsız bir durumdan bahsediliyor. Vatan
daş için icaplı olan bu durum, o vatandaşların 
arasından gelmiş olanlar için nasıl icapsız olur. 
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Ben Reis vekillerinin umumi vasıtaları ve yürü
meyi, yani vatandaşların daima içinde bulunduk
ları şartları böyle küçümseyeceklerine ihtimal 
veremem. Kaldı ki, Reisvekillerinin gerekçede 
yazılı şekilde vazifelerinden şikâyetleri varsa 
esasen biz de, kendilerinden şikâyetçiyiz. Yerle
rini lütfen otomobil isteklisi olmıyan ark adaşla
ra bıraksınlar. 

REÎS — Kâmil Bey teklif bizden gelmemiş
tir, lütfen bizi tarizlerinizden uzak tutunuz. 

M. KÂMİL BORAN (Devamla) — Zaten 
muhterem Reisvekillerini hiç yaya gördüğümüz 
yoktur. Her halde plâkanın rengini beğenme
miş olacaklar ki, teklif sahiplerine böyle bir ka
nunun hazırlanmasını ilham etmişlerdir. 

Muhterem arkadaşlar; D. P. muhalefette 
iken, resmî arabaların amansız düşmanı idi. 
İktidarın ilk vekillerinin bir kaptıkaçtıya do
lup Meclise geldikleri günün üzerinden 10 yıl 
bile beçmedi. Demekki, bu da sadece bir seçim 
propagandası imiş. Yarın ihtimal aynı müdafa
ası imkânsız zoraki gerekçelerle Encümen reis
leri için de araba istenecektir. Niçin istenme
sin? Onlar da teşrifattaki mevkileri icabı res
mî tören veya ziyaretlere gitmek yahut istik
bal ve teşyi gibi icaplara uymak mevkiinde de
ğil midirler? Bunun sonu neye varır? 

HAKKI KURMEL (Kayseri) — Ne alâka
sı var? 

MEHMET KÂMİL BORAN (Devamla) — 
Gerekçeden bahsediyorum. 

Arkadaşlar; biz milletin tek kuruşunu dahi 
düşünerek ve hesaplıyarak harcamak zorunda
yız. Affedersiniz, bir atalar sözümüz vardır, 
ben yumuşatarak söyliyeceğim: «Sırtında göm
leği ydk, ayran içmeye atla gider», derler. Al
lah arkına böyle bir vaziyete düşülmekten ka
çınalım. Kanun teklifi 3827 sayılı Kanuna bağ
lı 1 sayılı cetvelde değişiklik yapılmasına dair. 
Sanki bu kanunun hükümleri tatbik mevkiinde
dir. Vekillerin makam arabalarını bir tarafa bı
rakıyorum. Vâzıı kanun bunların kullanılma 
şeklini takdirlerine ve insaflarına bırafcmış. 
Takyit koymamış. Ne kadar isabetsiz davran
dığı da şimdi daha iyi anlaşılıyor. Bunlardan 
vazgeçtik. Hizmet arabaları sinemalara hanım 
ve okullara çocuk taşımaktadır. Nerede kaldı 
3827 sayılı Kanun hükümleri? Ben bu kanunun 
kaldırılmasını, bugünkü durumiyle hukuk kü-
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tüphanemizde bırakılmasını tercih ederim. Hiç 
değilse tatbi'k edilmiyen bir kanunun mevzua
ta karşı uyandırabileceği güvensizlik, sevgisiz
lik ve hattâ hürmetsizlik gibi mahzurları ön
lemiş oluruz. 

Daha uzun konuşmaya lüzum görmüyorum, 
Bir önerge sunuyorum. Kanun teklifinin reddi
ni arz ederim. 

REÎS — Kemal Sarıibralhimoğlu. (Yok, ses
leri) 

Emin Soysal. 
EMÎN SOYSAL (Mara§) — Muhterem arka

daşlar, Kâmil Boran arkadaşımız kanun teklifi 
üzerinde lâzımgelen şeyleri söyledi. Kendileriy
le hemfikrim. Geçen sene de başka bir kıya
fetle buraya geldi, ama Yüksek Meclis bu kıya
fetin arkasında saklı olan şeyi tamdı ve red
detti. Bu sefer de yüksek huzurunuza başka 
bir kılıkta geliyor/Umarım ki, Yüksek Heye
tiniz bu kararında ısrar eder ve kanun teklifi
ni reddeder. 

Muhterem arkadaşlar, Hükümet 4 Ağustos 
1958 istikrar kararlariyle memlekette her saha
da tasarruf prensibinin hâkim olması esasına 
göre bir iktisadi siyaset takibettiğini mütaad-
dit defalar bu kürsüden ve Bütçe Encümenin
de izah etti. istikrar politikası takibediyorum 
diyen ve tasarruf prensibine âzami derecede 
riayet edeceğini söyliyen bir Hükümet ve o 
Hükümetin iktidar mensupları her halde bu 
prensipten ayrılmamaları gerekir zannederim. 
Lükscnburg Dukalığına kadar borcumuz var 
ve biz bu borcu tecil ettiririz. Ama hepimiz de 
bir de bakarız yer yer otomobilden inmek iste
meyiz. Bir milletin mebusları olarak bu mesele
yi düşünmemiz lâzım. Devlet, kalkınma plânını 
tahakkuk ettireceğim diye borç para alıyor ve 
bu borçları taksitlere bağlıyor. Bu esas dâhilin
de Devlet dairelerinin her sahasında olduğu gi
bi bilhassa Meclisten itibaren tasarruflu hareket 
etmek, işlerimizi yürütmek, borcumuzu vaktin
de ödemek ve milletimizi iktisaden uygun, ara
nır bir seviyeye getirmek mecburiyetindeyiz. 
Ama bir taraftan borç et ve bu borçları taksite 
bağla, diğer taraftan haftanın üç günü, o da 
öğleden sonraları, çalışmak için otomobil al. Bu 
nun sonunun nereye varacağını takdir edersiniz. 
Sabahleyin evimizden çıkıp da şöyle saat 8 - 9 
arasında Ankara sokaklarında dolaştığımız za
man ne kadar kırmızı plâkalı araba olduğunu J 
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ve bunlara kimlerin bindiğini görmekteyiz. Ge
çen sene Hariciye Vekili burada, efendim, oto
mobile alıştık tarzında konuşup ayrıca otomo
bilin faydalarını izaha çalıstılardı. Ama bu 
noktai nazar zannederim Yüksek Mecliste o 
zaman rüyü kabul görmemişti. Şimdi gelelim 
kanunun esbabı mucibesine : Bu mevzu Bütçe 
Encümeninde müzakere edilirken Reisvekillerin-
den ilhan Sipahioğlu bu işi müdafaa etmemesi 
lâzımgelirken maalesef müdafaa etti. 

Efendim, ne olacakmış, israf telâkki edilirse 
edilsin mahiyetinde birtakım şeyler söyliyerek 
otomobil alınmasını adetâ şiddetle müdafaa et
tiler. Sayın Başkanımız da, Bütçe Encümeni Re
isimiz de; Devlet, bir bakıma merasimdir, dedi. 
Hattâ daha ileriye gitti vaktiyle biz aleyhin
de bulunmuştuk ama şimdi anladık ki, bu 
işler zaruretmiş, bu zarureti biz yavaş yavaş 
öğrendik ve buna mecburuz, Devletin bir bakı
ma merasim olduğunu kabul etmeliyiz şeklinde 
beyanda bulundular. Ama encümeni âli de 
buna ekseriyetle rey vermedi. Şimdi Yüksek 
Heyetinize, bu kanun döndü dolaştı ve gecenin 
şu saatinde getirildi. Bendeniz Reisvekillerinin 
bizzat kendilerinin bu kanunun çıkmasını iste
mediklerini, aleyhinde bulunmalarını beklerdim. 
Niçin? Reisvekillerinin şerefi var, Yüksek Mec
lisin şerefli bir vazifesini ifa etmektedirler, 
vaziyetleri de zordur. Kendilerinin masrafını 
karşılamak üzere muayyen bir miktarda ücret 
de verilmektedir. Bunun ötesinde haftada üç 
gün mesaileri vardır. Bu da öğleden sonradır. 
Bütçe sıraları hariç. Haftada üç gün öğleden 
sonra çalışan, mesai yapan Reisvekilleri Mec
lise, bırakın vesaitle gelmejd yaya olarak gelir
lerse kendileri ve sıhhatleri için daha faydalı 
olur. Bugün isveç'te şurada burada başbakan
lar bile belediye vasıtalarına binip vazifelerine 
gitmektedirler. Bu israfların sonu nereye va
racaktır? Bunu samimî olarak söylüyorum, bir 
parti politikası olarak söylemiyorum. Bu itibar
la bu kanunu kabul etmiyelim ve reddedelim. 
Reisvekili arkadaşlarımız da darılmasmlar. 
Bu vasıta suiistimalini Devlet dairelerine ka
dar sokmıyarak, bu israfı ve masrafı ortadan 
kaldırmak mecburiyetindeyiz. Nerede kaldı De
mokrat Partinin 1950 den evvel sözcülerinin 
bilhassa Senihi Yürüten'in bu kürsüden daire
ler memurlarının bindiği otomobillerin resimle
rini çekip buraya getirdiğini ve vekillere fır-
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lattığı, konuştuğu günleri ben hatırlarım, bu' 
Mecliste. 

O zaman bu işi o şekilde tutup da bugün, 
şimdi gelip' senede birkaç defa merasime git
mek için Reisvekillerine otomobil almaya gitmek 
hakikaten gariptir. 

, 1950 den önceleri üzerinde durduğumuz 
prensipler üzerinde Demokrat Parti olarak dur
mamız memleket menfaatinedir, sizin menfaati-
nizedir. ^ 

Bundan on sene evvel iktidara geldiğiniz 
zaman gelmiş olan bu kanunu reddetmiştiniz. 
Bu mesele için, Reisvekilleri arabası kanunu
nu reddetmiştiniz, şimdi neden alıyorsunuz? 

REÎS — Burhanettin Onat. 
BURHANETTÎN ONAT (Antalya) — Muh

terem arkadaşlar: hakikaten bu kanun ikinci de
fadır ki Heyetinize sunulmuş bulunuyor. Bun
dan evvel iktidarla muhalefetin pupayelken de
magoji yarışma çıktığı bir havada, geçen se
fer, bu kanun reddedildiydi, doğru olmadıydı 
arkadaşlar. Geçen sefer arz ettiğim gibi bu se
fer de belirtmek isterim ki bizim bu münakaşa
larımızı işiten ecnebiler diyecekler ki, galiba 
Türkiye'de otomobil denen şey bizim bildiğimiz 
otomobilden bambaşka bir şey. Çünkü arkadaş
lar; otomobil, bugün medenî bir insanın ayağın
daki papuç neyse altındaki otomobil de o de
mektir. Bâzı arkadaşlarımızın bir zayıf nokta 
gibi ele alıp ileri sürdükleri şu esbabı mucibe-
deki bilmem merasimdir, resepsiyondur, bırakın 
bunu bir tarafa. Neden bu esbabı mucibenin içi
ne koymuş, bilmiyorum. Meclisin bir Reisi 
vardır. Fakat asıl yük bu üç arkadaşımızın üs
tündedir. Bâzan gece sabahlara kadar gelirler 
meşgul olurlar. Ben de Ankara'nın uzak bir sem
tinde oturuyorum. Bazan otobüs ve hattâ taksi 
bulamıyoruz. Bu arkadaşlar vaktinde Meclise 
gelemiyecek olurlarsa, ne demek olur arkadaş
lar? (Gürültüler) 

Müsaade buyurun arkadaşlar; takdir yine 
sizindir. (Reye, reye sesleri) 

Arkadaşlar; seve seve, isteye isteye üniversi
te rektörlerine otomobil tahsis etmedik mi? Bu
gün her valinin, her banka müdürünün altında 
bir otomobil var mıdır? (Gürültüler, «reye, reye» 
sesleri) Bugün bir umum müdürün altında oto
mobil var mıdır? Hattâ belediye memurlarının 
altında otomobil var mıdır? (Gürültüler, «reye, 
reye» sesleri) Siz, sizin reisvekillerinizi bütün 
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bunlardan aşağı telâkki ederek reddederseniz 
kendi şerefinizi, kendi itibarınızı reddetmiş olur
sunuz. Takdir yine sizin, nasıl isterseniz. 

REÎS — Ferhan Arkan (Sağdan, «vazgeçti 
sesleri», «reye, reye» sesleri) Sadettin Karacabey. 

SADETTİN KARACABEY (Bursa) — 
Muhterem arkadaşlarım, 1946 senesinden beri 
bu çeşit saltanatların aleyhinde konuşan ve bu
nun daima kıymetlendirilmesini bilen bir par
tinin müntesipleriyiz. Şimdiye kadar bu yolda 
gelen iki kanun teklifini reddettik. Bu kanun 
istismara müsait bir mevzudur. 

Reisvekillerimizin işgal ettikleri yer bu bakım
dan müsaidolmasına ve bu onların en tabiî hak
ları bulunmasına rağmen istirham ediyorum bu 
kanunu reddediniz. (Bravo sesleri, alkışlar) 

REÎS — Üç hatip daha vardır... (Reye, reye 
sesleri) O halde takriri okuyoruz. 

Yüksek Başkanlığa 
Şifahen arz ettiğim sebeplerle 3827 sayılı 

Kanuna bağlı (1) sayılı cetvelde değişiklik ya
pılmasına dair Kanunun tadili hakkındaki ka
nun teklifinin reddini arz ve rica ederim. 

Mardin 
M. K. Boran 

REÎS — Efendim kanun teklifinin reddini 
tazammun eden takriri kabul edenler.,. Etmi-
yenler... Kabul edilmiş, kanun teklifi reddedil
miştir. 

Efendim, Riyaset için netice hiç farklı değil
dir. Şahıslar mevzuubahis değildir. Neticei 
reyleriniz muhteremdir. Bu hususu böylece arz 
etmek isterim. 

Tehir edilen fasılların encümenden gelen cet
vellerini okuyacağız. Encümen! 

BÜTÇE ENCÜMENİ M. M. BEHZAT BÎL-
GÎN (îzmir) — Efendim, B. M. M. taşıtlarına 
aidolan faslın, takririn kabuliyle, reisvekillerine 
aidolarak mubayaa edilecek taşıt kalkmış bulu
nuyor. 752 nci fasıldan 60 bin lira tenzil edile
rek bu faslın ona göre reye arzını rica ederiz. 

REÎS — 752 nci faslı 115 bin lira olarak rey
lerinize arz ediyorum. (Sağdan, gürültüler, tak
rir var sesleri) Kabul edenler... Etmiyenier... 
Kabul edilmiştir. 

Reylemiye geçtikten sonra, olmaz. Çok rica 
ederim. 
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Faslı 115 bin lira olarak reye koyduktan son- I 

ra, dönemem artık. Takrir şimdi gelmiş bulunu- I 
yor, özür dilerim. I 

Encümen; efendim, varidat bütçesine mi ge- I 
çiyoruz, yoksa encümenden geri gelen fasıllara I 
mı geçiyoruz. 

BÜTÇE ENCÜMENİ M. M. BEHZAT BİL
GİN (izmir) — Varidata efendim. 

REİS — Behzat Bey, varidat bütçesine geç
meden önce encümene verilen fasıllar hususunu 
halletmek zorundayız. İzahat verecek misiniz? 

BÜTÇE ENCÜMENİ M. M. BEHZAT BİL
GİN (İzmir) — Mazbatayı okuyalım efendim. 

REİS — Encümene verilmiş bulunan fasıllar 
hakkındaki mazbatayı okuyoruz efendim. 

Yüksek Reisliğe 
Heyeti Umumiye tarafından nazarı dikkate 

alınarak, Encümenimize havale olunan takrirler I 
tetkik müzakere edilmiştir. I 

Ariz ve âmik yapılan tetkikler neticesinde 
1960 bütçemizin varidat kınımda tahmin edil
miş bulunan varidatın tezyidine imkân buluna
mamış ve ancak Maliye Vekâleti bütçesinin 663 
ncü tevzin, tanzim ve teşvik karşılıkları faslının 
12 nci maddesindeki tahsisattan 813 000 liranın 
tasarrufu suretiyle hayrat hademesi ve Kuran 
öğreticileri hakkındaki takrirler muhteviyatının 
kısmen karşılanması mümkün olabilmiştir. I 

Bunu mütaakıp Diyanet îşleri Reisliği büt
çesinin 202 nci ücretler faslının 12 ve 13 ncü 
maddelerindeki tahsisatın artırılması suretiyle 
Kuran öğretici ve hademei hayrat kadrosunun 
artırılması ve ücretlerinin tezyidine dair verilen 
iki takrir tevhiden görüşüldü ve bu faslın 12 I 
nci maddesine; Kuran öğretici kadro adedinin 
tezyidi maksadiyle 213 000 lira ve 13 ncü mad
desine (S) cetvelindeki İmam - Hatip kadrosuna 
yapılan ilâve dolayısiyle 600 000 liranın eklen
mesi bütçe imkânlarına göre uygun görülmüş- I 
tür. 

Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekâleti bütçe
sinde, bu sene Encümenimizce bidayeten açılmış 
olup, nihai müzakerelerde tahsisat konulması I 
imkânı bulunamıyan 743 ncü fasla tahsisat ilâ- I 
vesine mütedair olan takrire gelince : Hastane I 
ve sağlık merkezlerinin dernekler vasıtasiyle in- I 
şasini derpiş eden ve bu maksatla derneklere | 

1960 Ö : Ö 
yardımı istihdaf eden bu fasla her hangi bir tah
sisat vaz'ma imkân bulunamamış ve esasen Hü
kümetçe 27 000 000 lira olarak teklif edilmiş 
olan sağlık merkezleri iıfşası hakkındaki tahsi
sat (2) milyon lira artırılmak suretiyle, Sağlık 
Vekâletine, Nafıa Vekâleti bütçesinin 741 nci 
faslının 24 ncü maddesinde daha geniş imkân ve
rilmiş olduğu da nazarı dikkate alınarak, bütçe 
tevazuunun bozulmasını intaeedecek olan teklif 
uygun mütalâa edilmemiştir. 

Karayolları Umum Müdürlüğü bütçesinin 
425 nci, ecnebi memleketlere gönderilecek öğren
cilerin her çeşit masrafları faslına, 169 000 lira
nın ilâvesi uygun görülmüş ve fasıl, Hükümetin 
teklifi veçhile maddelere tefrik edilmek suretiyle, 
10 neu maddesine 400 000 ve 20 nci maddesine 
10 000 lira konulmak suretiyle, fasıl yekûnu 
410 000 lira olarak kabul edilmiştir. 

Karayolları Umum Müdürlüğü bütçesinin 
425 nci faslının 10 ve 20 nci maddelerine yapı
lan 169 000 lira ilâvenin karşılığı ise aynı daire 
bütçesinin 781 nci faslının 50 nci maddesinden 
tenzil edilmek suretiyle temin edilebilmiştir. 

Diyanet İşleri Reisliği bütçesine yapılan 
ceman 813 000 liranın karşılığı Maliye Vekâleti 
bütçesinin 663 ncü faslının 12 nci maddesinden 
tenzil edilmek suretiyle temin edilmiştir. 

Merbut cetveller Umumi Heyetin tasvibine 
arz edilmek üzere Yüksek Reisliğe sunulur. 

Bütçe Encümeni 
Reisi Reis V. 

Balıkesir Muğla 
H. tmre N. özsan 

Mazbata M. 
tzmir 

B. Bilgin 
Aydın 

N. Celim 

Çorum 
H. Bulgurlu 
Diyarbakır 

H. Z. Tiğrel 

Gazianteb 
E. Cenani 

Kastamonu 
N. Batur 

Afyon K. . 
M. Â. Ülgen 

Bolu 
N. Tütüncüoğlu 

Çorum 
Y. Gürsel 
Eskişehir 

M. Başkurt. 

İsparta 
T. Tığlı 

Kastamonu 
M. Islâmoğlu 

Artvin 
H. Çeltikçioğlu 

Bursa 
H. Köymen 

Denizli 
M. Karasan 

Eskişehir 
H. Sezen 

İstanbul 
N. Kırşan 

Konya 
H. ölçmen 
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Nevşehir 
N. önder 
Sakarya 

N. Kirişçioğlu 

F. M. 

202 
12 
13 

743 

Ücretler 
Vilâyetle 
Hayrat 

Hastane 
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Rize Rize 

H. Agun M. önal 
Siird Siird 

B. Erden M. D. Süalp 

Tahsisatın nev'i 

2.1960 0 : 2 
1 Sinob 

Ö. özen 
Yozgad 

1 T. Alpay 

İlâvesi Encümenin 
teklif evvelce 
edilen kabul ettiği 

tahsisat tahsisat 
Lira Lira 

Diyanet İşleri Reisliği 

îr hizmetlileri ücreti 
hademesi ücreti 

Sıhhat ve İçtimaî 
ve sağlık merkezi yaptırmak 

600 000 2 188 875 
1 800 000 24 250 871 

ı Muavenet Vekâleti 
5 000 000 0 

Trabzon 
1. Şener 

Zonguldak 
T. 

Encümenin 
ilâveten 

kabul ettiği 
tahsisat 

Lira 

213 000 
2 130 000 

5 000 000 

öktem 

Fasıl 
yekûnu 

Lira 

28 922 559 

5 000 000 
üzere teşekkül etmiş müteşebbis der
neklere yardım 

Karayolları Umum Müdürlüğü 
425 Ecnebi memleketlere gönderilecek öğ

rencilerin her çeşit masrafları 
10 öğrenci masrafları 159 000 
20 öğrenci seçimi için yapılacak çeşitli 

masraflar 20 000 
781 Yollar, köprüler ve binalar 

50 İstikşaf, etüd, aplikasyon (169 000 liranın tenzili ile fasıl 
yekûnu) 

241 000 

0 

159 000 

10 000 410 000 

940 630 006 

Diyanet İşleri ve Karayolları bütçelerine yapılan zam dolayısiyle Maliye Vekâleti Bütçesinin 
fasıllarında yapılan değişiklik 

F. M. Tahsisatın nev'i 

Umumi E n c ü m e n c e 
Heyetçe ka- Tenzili tek- Zammı tek-
bul olunan lif edilen lif edilen 

tahsisat tahsisat tahsisat 
Lira Lira Lira 

Fasıl 
yekûnu 

Lira 

609 

663 
12 

791 

5539 sayılı Kanunun 20 nci maddesi 
gereğince Karayolları Umum Müdür
lüğüne yapılacak ödemeler 
Tevzin, tanzim ve teşvik karşılıkları 
K. 1001 ve 1066, 1138 sayılı kararlar 
gereğince tütün ekicilerine ödenecek 
primler ve yapılan yardımlar karşı
lığı 
5539 sayılı Kanunun 20 nci maddesi 
gereğince Karayolları Umum Müdür
lüğüne 

26 186 250 169 000 26 355 250 

11 000 000 

83 813 750 

813 000 

169 000 

15 167 165 

83 644 750 
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REÎS — Müsaade buyurursanız söz almak ( 

istiyenleri görüyorum. Hangi fasılda istiyorlar- i 
sa o fasıl okunurken lütfen söz alsınlar. I 

1960 C : 2 
Şimdi fasılları birer birer okutup reyinize 

arz edeceğim : 

F . M. 

202 
12 
13 

Tahsisatın nev'i 

ilâvesi 
teklif 
edilen 

tahsisat 
Lira 

Diyanet İşleri Reisliği 

Ücretler 
Vilâyetler hizmetlileri ücreti 
Hayrat hademesi ücreti 

600 000 
1 800 000 

Encümenin 
evvelce 

kabul ettiği 
tahsisat 

Lira 

2 188 875 
24 250 871 

Encümenin 
ilâveten 

kabul ettiği 
tahsisat 

Lira 

213 000 
600 000 

Fasıl 
yekûnu 

Lira 

27 392 559 

REİS — Sadettin Yalım. 
SADETTİN YALIM (Kocaeli) — Çok muh

terem arkadaşlarım, bu 50 küsur arkadaşımla 
bir teklifim vardı. Yeniden 450 imam kadrosu 
için, 50 tane 400 liralık; 50 tane 350 liralık, 100 
tane 300 liralık, 200 tane 200 liralık kadro ilâve
siyle 8 -10-15 seneden beri terfi etmiyen hade-
mei hayrat ve vaizlerimize kadro açmak sure
tiyle bir teklifte bulunduk ve Yüksek Meclis bu
nu ittifakla kabul etti. Şimdi Bütçe Komisyonu 
üzülerek söylemek mecburiyetindeyim ki, aşağı -
yukarı her sene Yüksek Meclisin ittifakla kabul 
ettiği bu teklifleri mutlaka müspet olarak değil, 
halledilmemiş olarak iade etmektedir. Onun için 
rica ediyorum, 7 milyarlık bir bütçeyi sinesinde 
taşıyan ve hepimizin tahakkukunu arzuladığı bir 
mevzuu halletsin. Bu sebeple evvelce encümene 
gittiği şekilde bu kadroların kabulünü istirham 
ediyorum, arkadaşlar. 

REİS — Süleyman Çağlar. 
SÜLEYMAN ÇAĞLAR (Kastamonu) — 

Muhterem arkadaşlar, Diyanet İşleri bütçesi gö
rüşülürken Konya Mebusu Fahri Ağaoğlu ve be
nim de dâhil bulunduğum 200 den fazla arkada
şımın imzasını havi bir takrirle hademei hayrat 
için 750 ve kuran kursu öğreticilerine de 250 
kadronun ilâvesi teklif edilmiş ve Büyük Mec
lisçe ekseriyetle takrir kabul ve Riyasetçe Bütçe 
Encümenine tevdi edilmişti. 

Bütçe Encümeni, hademei hayrat için 250 ve 
Kuran kursu için de 79 kadroyu kabul ve baki
yesini reddetmiş olduğu anlaşılıyor. Bütçe En
cümeninin aldığı bu kararın, bütçe muvazene

sini temin maksadiyle almış olduğuna şüphe et
miyorum. Ancak, 7 200 000 000 dan fazla bulu
nan bütçede mevzuubahis takrir kabul edildiği 
takdirde 1 300 000 lira kadar olan bu, miktarın 
Muhterem Hükümetimiz ve bilhassa Sayın Ma
liye Vekilimiz Hasan Polatkan'm karşılığını 
bulacağından emin bulunuyorum. 

Muhterem arkadaşlar, Türk ve Müslüman 
milletimizin ibadatmda imametliğini yapacak 
olan din adamları ile Kuran, dinî ve ahlâki bil
gileri öğretecek bulunan Kuran kursu öğretici
lerine verilecek bu kadroların çok görülmemesini 
Yüksek Meclisten rica ediyor, 1960 bütçesinin 
mübarek Ramazanı Şerif ayma tesadüf etmesini 
de bir şans telâkki ederek takririmizin olduğu 
gibi kabulünü. istirham eder, huzurunuzdan ay
rılırım. (Soldan : Alkışlar) 

REİS — Dursun Akçaoğlu. 
DURSUN AKÇAOĞLU (Çankırı) — Muh

terem arkadaşlarım, muhterem arkadaşlarım, 
Muhterem Heyetinizin haklı ve gayet isabetli 
olarak bu geçim şartları içinde hayrat hademe
lerinin nispeten geçimlerini sağlıyacak bir sevi
yeye çıkarılması hususunda isabetli kararınızı 
Bütçe Encümeninin tekrar eski seviyeye indir
mesi hiç de. isabetli olmamıştır. Encümenin bu 
kararma iltifat etmiyerek reddedip hayrat hade
melerine 7 milyar liralık bütçeden hiç olmazsa 
geçimlerini sağlıyacak bir para verilmesinin te
minini istirham ederim. (Reye, reye sesleri) 

BÜTÇE ENCÜMENİ M. M. BEHZAT BİL
GİN (İzmir) — Muhterem arkadaşlar, dikkate 
aldığınız takriri Bütçe Encümenine havale bu-

im 
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yurmakla, bize verdiğiniz vazife, karşılığını ara
maktan ibaret idi. Bütçe Encümeni karşılığını 
aradı, bulamadı. Vaziyet bundan ibarettir. Tak
dirlerinize arz ederim. 

REİS — Evvelemirde encümen mazbatası 
ve fasıl yekûnunu 27 392 559 lira olarak reyi-

1960 C : 2 
nize arz edeceğim, ona göre reylerinizi kullanır
sınız. 

Faslı reyinize arz ediyorum : Kabul edenler... 
Etmiyenler... Reddedilmiştir. 

Şu halde Diyanet işlerine ait 202 nci faslı 
tekrar encümene veriyoruz, efendim. 

F. M. Tahsisatın nev'i 

ilâvesi 
teklif 
edilen 
tahsisat 
Lira 

Encümenin 
evvelce 

kabul ettiği 
tahsisat 

Lira 

Encümenin 
ilâveten 

kabul ettiği 
tahsisat 

Lira 

Fasıl 
yekûnu 

Lira 

743 
Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekâleti 

Hastane ve sağlık merkezi yaptırmak 
üzere teşekkül etmiş müteşebbis der
neklere yardım 5 000 000 0 0 0 

REÎS — Mehmet Diler. 
MEHMET DlLER (Kütahya) — Muhterem 

arkadaşlarım, Sağlık Vekâleti bütçesinde 743 ncü 
faslın açılıp hastane ve sağlık merkezi yaptıran 
derneklere 5 milyon tahsisat konulduğunu mem
nuniyetle görmüştük. Aynı ciltte, aynı faslın 
sıfıra indirilmiş olduğunu da esefle görerek 50 
kişilik arkadaşımızla birlikte bir takrir takdim 
etmiş ve Yüksek Heyetiniz de bu takrire iltifat 
etmek suretiyle encümenin nazarı itibara alma
sını emir buyurmuş idi. Şimdi esefle görüyoruz 
ki, bu takrir encümence nazarı itibara alınmamış
tır. Karşılığı bulunmadığı esbabı mucibesiyle sı
fıra indirilmiştir. 

Aziz arkadaşlarım; şunu memnuniyetle ifade 
edeyim ki, senelerden beri ihmal edilmiş memle
ketimizin sağlık merkezi ve hastane mevzuunda 
çalışmakla beraber daha bir hayli çalışmamız ikti
za etmektedir. Buraya 5 niilyon gibi,, bugünkü 
bütçe karşısında cüzi sayılacak rakam koydu. 

Şuna emin olmalıdır İri, Maliyenin vereceği 5 
milyon liranın üstünde bir paraya hamiyetli ve 
fedakâr vatandaşların vereceklerinden şüphemiz 
yoktur. 

Bunun size bir misalini vereyim. Benim seçim 
bölgem olan Kütahya'nın Tavşanlı kazasında al
tı sene evvel Sağlık Bakanlığı tarafından ihale 
edilmiş ve bir türlü ikmal edilememiş olan sağlık 
merkezinin ıstırabını çeken Tavşanlılar bir der
nek kurmak suretiyle sağlık merkezini, Sağ] ık 
Bakanlığının 50 bin liralık yardımı ile başlamış ve 
bitirmişlerdir. Bugün bunun değeri 500 biri lira

dır. Bu kısa bir zamanda ikmal edilmiş, ve mem
leket hizmetine girmiştir. 

İkinci bir misali; yine seçim bölgem kazaların
dan Simav'da iki milyon değerinde bir hastane 
yapılmış, Sağlık Bakanlığı burası için yalnız 80 
bin lira gibi eüzi bir para ile kolorifer tesisine iş
tirak etmiştir. Bunu göz önünde tutmak suretiy
le memleketin sağlık dâvasında büyük bir kıyme
ti haiz olan bu 5 milyon liranın kabulünü rica 
eder, hepinizi hürmetle selâmlarım. 

REİS — Behzat Bilgin. 
BÜTÇE ENCÜMENİ M. M. BEHZAT BİL

GİN (izmir) — Bu takrir, sağlık merkezlerine 
yeni hastanelere yardım mevzunu ihtiva etmek
tedir. Şunu arz etmek isterim ki, evvelâ arkada
şım ifade etti, fasıl açıldıktan sonra tahsisat ko
nulmadı. Bu fasıl esasen bütçemizde mevcudol-
mıyan bir fasıldır. Bugüne kadar sağlık merkez
lerine yahut hastanelere yardım diye bir fasıl 
mevcut değildi, bütçemizde. Sağlık bütçemizin 
müzakeresi sırasında arkadaşımız hakikaten sağ
lık derneklerinin kurulması suretiyle sağlık mües
seselerinin yapılmasının kolaylaşacağı fikrini ile
ri sürdüler ve fasıl açılmasını teklif ettiler. Vari
dat teklif edilmediği anda Bütçe Encümeni Yük
sek Heyetinizin halen gösterdiği hissiyata berveç-
hi peşin temayül ederek bir fasıl açılmasını ve ora
ya beş milyon lira tahsisat konulmasını teemmül 
etti. Ancak; varidat bütçesi tetkik edildikten son
ra bütçede teklif edilmiş olan ve yekûnu yüksek 
malûmunuz bulunan 150 milyon lira, mucip se
bebe müstenit zam tekliflerinin karşılanmasına 
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katiyen imkân bulunmadığı görüldü ve bu sebep
le zam tekliflerini çarnaçar nazara almadı, beş 
milyon lira, hastane ve sağlık merkezi yaptırmak 
üzere teşekkül etmiş müteşebbis dernekler için ko
nulması teemmül edilmiş olan tahsisat da bu su
retle kaldırılmış oldu. Buna rağmen meselenin 
ehemmiyetini nazarı itibara alarak beş milyon li
ranın iki milyon lirasını, mevcut bulunan tahsi
sata ilâve etmek suretiyle temini cihetine git
ti. 

Muhterem arkadaşlar; hakikaten bu dernek
lerin kurulmasiyle bir yardım mümkündür. Fa
kat şunu cümleniz takdir buyurursunuz ki, bu
gün en çaresiz kaldığımız mevzulardan birisi mev-
cudolan sağlık derneklerine dahi doktor buluna
maması meselesidir. Mevcut sağlık merkezlerine 
mütehassıs doktor bulamıyoruz. Bu birincisi, ikin
cisi, bu sağlık merkezlerinin inşasiyle iş bitmez. 
Bunlara doktor bulmak meselesinden başka bunla
rın teçhizatını, röntgeninden yatağına kadar teç
hizatını temin etmek de lâzımdır. Henüz doktor 
bile bulunamıyan müesseseler için bütçeye tahsi
sat konulursa mutlaka netice istihsal edilmiş ol
maz. Sağlık merkezleri inşası hakkındaki tahsisat 
iki milyon lira daha bu maksatla artırılmıştır. 
Bendenizin istirhamım şudur. (Gürültüler, «reye, 
reye» sesleri) Rey vereceksiniz tabiatiyle.... İs
tirhamım şudur : Bu kurulacak derneklerin ne 
şekilde, sağlık merkezi mi, yoksa hastane olarak 
mı inşa edilmeleri hususunda bir talimatnamenin 
hazırlanması lâzımdır ki, ancak bu talimatname
ye uygun faaliyetler mukabili bütçede bir tahsi
sat yer alabilsin. (Gürültüler, «reye, reye» ses
leri) Efendim biz karşılığını bulamadık, karar 
Yüksek Heyetinizindir. 

REİS — Kemaî Terzioğlu. 
KEMÂL TERZİOĞLU (Çorum) — Muhte

rem arkadaşlarım, Behzat Bilgin arkadaşımızın 
söyledikleri yeni yapılacak sağlık merkezleri-
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dir. Teklif başlamış veya yarım kalmış sağlık 
merkezlerinin bir an evvel ikmali davasıdır. 
Rica ederim, kabul buyurunuz. 

SADETTİN KARACABEY (Bursa) — Muh
terem arkadaşlarım, arkadaşımızın fikrine ben
deniz de iştirak ediyorum. Meselâ, Bursa'da bir 
tane Hükümetten tahsisat almadan Büyük Or
hanlar diye bir Sağlık Merkezini kurduk. Yine 
Karacabey'de bu şekilde yapılmış bir sağlık 
merkezimiz mevcuttur. İnegöl'de bu sene 530 
ameliyat yapan, 1 923 hastayı tedavi eden bir 
müessesemiz hemen hemen yıkılıyor. Efendim, 
bunu Devlete terk ediyoruz. İnegöl'de halkın he
yeti umumiyesi bir dernek kuruyorlar; 28 bin 
nüfusu olan bu kasabada bütün halk bu derneğe 
âza oluyor. Ve herkes takatine göre, para ver
mektedir. Şimdi, derler ki, bunun murakabesini 
kim yapacak? Vicdanı âmme yapacak. (Soldan, 

I bravo sesleri, alkışlar) Bunda suiistimal yapar 
1 mı millet? Biz yapalım, talimat arkadan gelsin. 
•j (Soldan, reye reye, sesleri) 

ji REİS — Efendim, hastane ve sağlık mer-
;; kezlerine 5 milyon lira yardım yapılması teklif ' 
! ediliyor. 

BÜTÇE ENCÜMENİ M. M. BEHZAT BİL
GİN (İzmir) — 2 milyon lira var, Reis Bey. 

REİS — Şimdi encümenin teklifini reyinize 
arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Red
dedilmiştir. 

Bu fasla beş milyon lira konulmasını tazam-
mun eden takriri reylerinize arz ediyorum; ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

O halde bu fasıl da encümene verilmiştir. 
Arkadaşlar, bu fasıllar tekrar encümene git

tiği için dikkate alınma mahiyetindedir. Encü
mene verilmiştir. 

Nihai olarak teklifi encümen hazırlayıp geti
recektir. Karşılık bakımından encümene veril
miştir. 
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Tahsisatın nev'i 

28.2.1960 
İlâvesi 
teklif 
edilen 

tahsisat 
Lira 

0 : 2 
Encümenin 

evvelce 
kabul ettiği 

tahsisat 
Lira 

Encümenin 
ilâveten 

kabul ettiği 
tahsisat 

Lira 

Fasıl 
yekûnu 

Lira 

425 

Karayolları Umum Müdürlüğü 

10 
20 

Ecnebi memleketlere gönderilecek öğ
rencilerin her çeşit masrafları 
öğrenci masrafları 
öğrenci seçimi için yapılacak çeşitli 
masraflar 

159 000 241 000 159 000 

20 000 0 10 000 410 000 

REİS — Söz istiyen yok. Fasıl yekûnunu 
410 bin lira olarak reye arz ediyorum : Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

F. M. Tahsisatın nev'i 

781 Yollar, köprüler ve binalar 
50 İstikşaf, etüd, aplikasyon 

İlâvesi 
teklif 
edilen 

tahsisat 
Lira 

Encümenin Encümenin 
evvelce ilâveten 

kabul ettiği kabul ettiği 
tahsisat tahsisat 

Lira Lira 

(169 000 liranın tenzili ile fasıl 
yekûnu) 

Fasıl 
yekûnu 

Lira 

940 630 006 

REİS — Söz istiyen yok. Faslı reye arz edi
yorum : Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Efendim, karşılıklarının encümenden gelme
sine kadar Maliye Vekâletine ait fasılları talik 
ediyorum. 

5. — Karayolları Umum Müdürlüğü 1960 
yıh Bütçe kanunu lâyihası ve Bütçe Encümeni 
mazbatası (1/465) 

RE IS — Karayolları Umum Müdürlüğü büt
çe lâyihasının birinci maddesini tekrar okuyoruz. 

Karayolları Umum Müdürlüğü 1960 yılı 
Bütçe Kanunu 

MADDE 1. — Karayolları Umum Müdürlüğü 
1960 bütçe yılı yatırımlar dışında kalan mas
rafları için, bağlı (A/ l ) işaretli cetvelde gös
terildiği üzere (28 505 251) lira ve yatırım mas
rafları için de, bağlı (A/2) işaretli cetvelde gös
terildiği üzere (942 630 006) lira tahsisat veril
miştir. 

REİS — Maddeyi kabul edenler... Etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Karayllan Umum Müdürlü
ğü 1960 bütçe yılı masraflarına karşılık olan 
varidat, bağlı (B) işaretli cetvelde gösterildiği 
üzere (971 135 257) lira olarak tahmin edil
miştir, 

F. Lira 

1 5539 sayılı Kanunun 20 nci 
maddesi gereğince Hazineden 
alınacak paralar 110 000 000 
REİS Kabul, edenler... Etmi
yenler .. Kabul edilmiştir, 

2 Hazineden yardım 
BEÎS — Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

3 Teberrular ve çeşitli varidat 
REİS — Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

858 985 256 
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4 Menkul ve gayrimenkul mallar 
satış bedelleri 2 000 000 
REİS — Kabul edenler... Etini-
yenler... Kabul edilmiştir. 

5 Mütaahhitlere verilecek mal
zeme, alât, edavat, depo, arazi 
ve sairenin kira bedelleri 50 000 
REİS — Kabul edenler... Etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

6 Mütaahhitlerden alınacak ge
cikme ve saire tazminat ve mü
teahhitlerin irat kaydolunan 
teminat akçeleri 100 000 
REİS — Kabul edenler... Etıııi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

(2 nci madde tekrar okundu.) 
REİS — Madeyi kabul edenler.. 

ler... Kabul edilmiştir. 
Etmiyen-

MADDE 11. — Bu Kanun 1 Mart 1960 ta
rihinden itibaren mer'idir. 

REİS — Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmştir. 

MADDE 12. — Bu kanun hükümlerini ic
raya Maliye ve Nafıa Vekilleri memurdur. 

REİS — Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Lâyihanın Heyeti Umumiyesi açık reylerini
ze arz edilmiştir. 

Efendim; oylamada bulunan lâyihaya rey
lerini kullanmıyan arkadaşlar lütfen reylerini 
kullansınlar... Rey toplama muamelesi bitmiştir. 

Encümene verilen fasıllar henüz gelmediği 
için Muvazenei Umumiye Kanununun birinci 
maddesini tekrar okutup reyinize arz edeceğim. 
Bilâhare birinci maddeye dönmek üzere ikinci 
maddeyi okutup (B) cetvelini muhtevi Varidat 
Bütçesinin fasıllarını müzakare edelim. (Muva
fık sesleri) O halde heyeti umumiyesi üzerinde 
söz llyas Seçkin'in. 

C. H. P. MECLİS GRUPU ADINA İLYAS 
SEÇKİN (Ankara) — Muhterem arkadaşlar; 
1960 yılı Varidat Bütçesi üzerndeki görüşleri
mize geçmeden evvel bir gün sonra tatbikatı 
sona erecek olan 1959 varidat tahmnleri üze
rinde durmak isterim. 

Mezkûr yıl varidat tahminleri 5 980 000 000 
lira olarak bağlanmış idi. Büyük Meclisin yıl 
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içinde kabul ettiği çeşitli ek ödenek kanunları
nın gerekçelerinde Hükümet, bu ek ödeneklere 
karşılık olarak varidat fazlalarını göstermiştir. 
Bu ek ödenek kanunlarının derpiş ettiği tahsisat 
tutarlariyle birlikte varidat muhammenatı 

j 6 280 000 000 lirayı bulmuş olmaktadır. 
Muhterem arkadaşlar, 
Bu yıl huzurunuzda tetkik mevzuu olan büt-

; çe gerekçesinin ilk sayfalarında Tekel madde-
i leri hariç hiçbir Devlet gelirine zam yapılmadı-
I ğı beyan edilmiştir. Gerekçenin bu sarih beyanı 
| hemen ifade edeyim ki, hakikatlere tevafuk et-
! memektedir. Çünkü Hükümet 1959 malî yılma 

şâmil olmak üzere Tekel maddelerine yaptığı ve 
yıllık tutarı 400 milyon lira civarındaki zam
dan başka Gümrük Resimlerine, ithalen alı
nan İstihsal Vergilerine 3 misline yakın bir zam
mı otomotik olarak yapmıştır. Ayrıca şeker fi
yatlarına yapılan ve bir yıllık tu t an 300 milyon 
lirayı bulan zammın yegâne sebebi de bütçeye 
varidat elde etmekten başka bir şey değildir. 

Bütün bu zam ve ayarlamalara rağmen 1959 
malî yılı varidat tahminleri maalesef gerçekleş
memiştir. Bunun en başta gelen delili de gerek
çede sarahaten ifade edilmiştir. Filhakika gerek
çe, 407 milyon liralık bir verginin Hazine adına 
âmme müesseselerince tahsis edilmiş olmasına 
rağmen bu müesseselerin malî bünyelerindeki 
bozukluk sebebiyle tahsil ettikleri vergileri Hazi
neye yatırmamış olmalarını beyan etmektedir. 
«Tahsili temin edildiği halde Hazine hesaplarına 
intikal etmiyen varidat» tâbiri bizim maliye ede
biyatımıza 1960 malî yılı bütçe gerekçesiyle ye
ni girmiş bir tâbirdir. Bir kısım âmme müessese
lerinin zimmetinde kaldığı anlaşılan Hazine ala
caklarını 1959 malî yılı içinde Hükümet tahsil 
etmemiştir, önümüzdeki yıllarda Devlet varida
tını nâtahsil bırakmamak için gereken ciddî ted
birleri almakta Hükümet vakit kalbetmemelidir. 

Muhterem arkadaşlar; 
1959 varidat bütçesiyle ehemmiyetle üzerin

de durduğumuz kambivo karşılık fonlarının va
tandaştan alman tipik bir vergi olduğunda şüphe 
yoktur. Hükümet bu fonların geçen yıllar için
de baliğ olduğu miktarı ve bunların ne kadarı
nın ne maksatla hangi yerlere sarf edildiğini açık
lamaktan ısrarla çekinmektedir. Bütçe gerekçe
sinde buna dair bir kayda tesadüf edemedim. 
Bütçe Encümenindeki müzakereler sırasında Sa
yın Maliye Vekili tatmin edici izahlarda bulun-
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maktan kaçındılar. Ayrıca Maliye Vekilinin 
23.XI.1959 tarihinde bir mebus arkadaşımızın bu 
konuda sorduğu yazılı soruya verdiği cevap da 
tatmin edici olmaktan çok uzaktır. 1959 malî yılı 
sonuna kadar 500 milyon lirayı geçtiğini tahmin 
ettiğimiz küçümsenemiyecek derecede olan bu pa
raların sureti sarfı hususunda Hükümetin Büyük 
Meclisten direktif alma ihtiyacını hissetmemiş ol
masını modern vergi ve bütçe anlayışına külli
yen aykırı, keyfî bir tasarrufun örnek misali 
olarak tesbit ediyoruz. 

Muhterem arkadaşlarım; 
1960 malî yılı varidat tahminleri 

7 286 000 000 olarak tesbit edilmiştir. Bu mik
tar varidatın tahsili imkânlarını Hükümet bu 
malî yıl içinde 580 milyon dolar civarında itha
lât yapılacağı esbabı mucibesine dayamaktadır. 
Gerekçede ve Bütçe Encümeni raporlarında tah
minler bu esasa göre yürütülmüştür. 4 Ağustos 
kararları ile alâkalı geniş mikyastaki dış yardı
mın büyük bir kısmı ve hattâ tamamına yakını, 
1959 malî yılı içinde kullanılmış olmasına rağ
men, ithalât hacmi 470 milyon dolar civarında 
kalmıştır, önümüzdeki malî yıl içinde 1959 a 
nazaran 100 milyon daha fazla bir ithalâtın ger
çekleşmesini gerektiren hiçbir emare bütçenin 
katî rakamlarının bağlandığı şu güne kadar 
ufukta görünmüyor. En nikbin hesaplarla 1960 
yılı ithalâtı bir evvelki yıl ithalâtına dahi güç
lükle ulaşabileceğini tahmin etmekte hata yok
tur. Bu takdirde ithalâtla ilgili vergilerde bü
yük mikyasta açıkların meydana geleceğini söy
lemek kehanet sayılmamalıdır. 

Keza Gelir Vergisi tahminlerinde 100 milyo
nu geçen bir fazlalık olduğunu ve Tekel hâsıla
tında ehemmiyetli mktarda açıkların meydana 
geleceğini tahmin ediyoruz. Hükümetin Tekel 
maddelerinden tütün ve sigaraya büyük ölçüde 
zam yapmak mecburiyetiyle karşıkarşıya kala
cağını bildiği halde bilmez göründüğünü tesbit 
ve tescil ediyoruz. 

Muhterem arkadaşlar, Hükümetin gerek her 
yıl biraz daha artan Devlet masraflarını karşı
lamak ve gerekse İktisadi Devlet Teşekkülleri
nin, ve sair iktisadi mahiyetteki âmme müesse
selerinin israfil tutumları yüzünden meydana 
gelen açıkları kapamak üzere bütün vergi ve 
resimlerle emtia ve hizmet ücretlerine mütema
di zamlar yapmak mecburiyetinde kaldığı bir 
hakikattir. Bu tutum ve tatbikat dar ve sabit 
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gelirli büyük vatandaş kütlelerini ağır mükel
lefiyetler altına sokmuş bulunmaktadır. 1950 
yılma nazaran bugün Türk Milleti 5 misli ağır 
vergi mükellefiyeti altına girmiştir. Halbuki va
tandaşın yıllık geliri muhatabolduğu bu derece 
ağır mükellefiyetlerle mütenasib olarak artma
mıştır. Tahmil edilen vergi yükünün ağırlığı al
tında küçük çiftçi, işçi, emekli ve hizmetliler ile 
küçük esnaf cidden ıstırap çekmektedirler. 

Muhterem arkadaşlar, daha 1958 yılı bütçesi 
görüşülürken 4 milyar 400 milyon liralık vari
datını terkibeden vergilerin, vatandaşı bir ver
gi cehennemi içine sokmuş olduğunu Büyük 
Meclise arz etmiştim. îki sene içinde mükellefi
yetlerin yıllık yekûnu 7 milyar 300 milyon li
raya çıktı. Bu demektir ki, bu kadar kısa bir 
müddet içinde salman ağır vergilerin vatandaşa 
çektirdiği cehennem azabı iki misline çıkmıştır. 

îşte bu vahîm neticeyi Türk Milleti günlük 
hayatında görüyor ve hissediyor. Biz vatandaşın 
çektiği ıstırabı dile getiriyoruz. 

Muhterem arkadaşlarım, Devlet varidatı üze
rindeki 'bu umumi mâruzâttan sonra çeşitli va
ridat kanunları hakkında ehemmiyetli gördü
ğümüz temenni ve dileklerimizi kısaca Büyük 
Meclise arz etmekte fayda mülâha:za ederim. 
Gelir Vergisi Kanunumuzun derpiş ettiği en az 
geçim indirimi hadleri, bugünkü geçim endeks
lerine ve fiyat müşirlerine nazaran çok cüzi 
kalmıştır. 1949 yılında bu kanunun ilk 'kabulü 
sırasında tesbit edilen indirim hadlerinde bugü
ne kadar ancak % 50 bir artma olmuştur. Bu 
çok. azdır ve hiç tatmin edici değildir. 

Muhterem arkadaşlarım, dar gelirli, sabit 
gelirli mükelleflerin, işçi ve emeklilerin kanun
larla garanti edilmiş asgari ücretlerinin indirim 
hadleri şümulüne alınarak vergi dışında bıra-
kılmalarmdaki zaruret aşikârdır. Büyük Mec
lisin bu mesele üzerinde ciddî olarak durması 
lâzımgeldiği kanaatinde olduğumuzu arz ede
rim. 

Muhterem arkadaşlarım. Gelir Vergisi nis
petlerinin ilk kademelerde çok yüksek ve mü
kellefleri cidden tazyik altında bulundurduğu
na şüphe yoktur. Bu konuda Gelir Vergisi reji
mini kabul edilmiş memleketlerde ilk "kademe 
gelirler üzerine en ağır vergi nispeti tatbik 
edilen bir yer olduğumuzu ifade etmekle ikti
fa edeceğim. 
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Hayvanlar Vergisinin 'bugünkü modern Dev-

let Vergisi sistemleri arasında yeri yoktur. Sa
yın Maliye Vekili muhalefette iken ve 1949 büt
çesi Büyük Mecliste konuşulurken Hayvanlar 
Vergisinin bugünkü medeni dünya üzerinde yal
nız Arap memleketleri ile Türkiye'de mevcud-
olduğunu beyan ettikten sonra (hayvanlardan 
ıbile vergi almayı ihmal etmiyen bir Hükümet 
karşısında olduklarından bahsetmişlerdi. Aca
ba muhalefetteki Demokrat Parti görüşünde ik
tidara geçtikten sonra meydana gelen değişik
liğin sebebi ne olmalıdır? 

Muhterem arkadaşlarım, Devlet varidatı 
arasındaki nispî ehemmiyeti pek küçük olan ve 
(hemen tamamı bundan 25 - 30 sene evvele aid-
olan kanunlarla ci'bayet edilen çeşitli hare ve 
resimlerin bir araya toplanarak, bunların daha 
verimli, vatandaşa kolaylık temin edecek ha
le srptirilmelerinde büyük favda mülâhaza ede
riz. Aynı zamanda tapu harçları sebebiyle sık 
sık cezalı vergi salınmasına salâhiyet veren hü
kümler vatandaşları sıkıntıya sokmaktadır. Bu 
hükümlerin daha âdil hale getirilmesi, takdirî 
muamelelere yer veren hükümlerin daha yumu
şak tatbik edilmesi imkânlarını Maliye Vekâleti 
hazırlamalıdır. 

Muhterem arkadaşlarım, Devlet varidatı üze
rinde bu kısa mâruzâttan sonra yine Devletçe 
üzerinde ehemmiyetle durulması lâzımgelen bir 
noktaya işaret etmek isterim. Malhallî idareler 
ve belediyeler varidatı bugünkü şartlar içerisin
de yeniden gözden geçirilmesi lâzımgelen bir ko
nu olmuştur. Bu idarelerin varidat kaynakları 
çok çeşitli ve gayrimazbuttur. Ve kendilerinin 
her yıl biraz daha artan masraflarını karşılamak
tan uzaktır. Bu ehemmiyetli konu üzerinde biran 
evvel gerekli kanuni tedbirlerin alınmasındaki 
zarurete işaret etmeyi faydalı bulurum. (Sağ
dan, alkışlar) 

BEİS — Rıza Salıeı. Yok.. Hasan Tez. Yok.. 
İbrahim Sevel. 

İBRAHİM SEVEL (Istaribul) — Muhterem 
arkadaşlarım, Demokrat Parti hükümetlerinin 
programlarını tatbik ederken 1950 senesinde 
1 240 milyon liradan almış olduğu bütçeyi 
7 300 milyon liraya yükseltmiş bn Ilınmakta
dır. Bütçenin bu altı misli bir şekilde yüksel
miş olması vergi yükünün mükellef üzerinde 
artmış olmalından ziyade vatandaşın Hazine 
ile arasında mevcut rabıta, yaklaşma, Hazine-
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nin eskiden olduğu gibi vatandaş üzerindeki 
zorluk ve baskının kalkmış olmasından ve bu 
eski engizisyonun yerine mükellef arasında 
bir saygının görülmüş olamasmdan ve üçün
cü olarak da Hükümet mesaisine ve Hükümet faa
liyetine inancının kuvvetlenmesinden, bir ku
ruşun dahi israf edilmemekte olduğunu ve har
canan paraların memleket kalkınmasına ve 
memleket hayrına olduğuna inanmış olmasın
dan dolayı 'bütçe dokuz sene gibi kısa 'bir za
man içinde altı misline ulaşmış bulunmaktadır. 

Bütçeyi, vergi 'yükünü artırmaksızın bu şe
kilde yükseltmiş olan Hükümeti tenkid değil 
tebrik etmek lâzımdır, arkadaşlar. 

Bütçenin artmasına âmil olan dördüncü 
esas; millî gelirin, gerek sabit fiyatlar, gerek 
cari fiyatlarla artması ve şahıs başına gerek 
sabit, gerek cari fiyatlarla artmasında aramak 
lâzımdır. Türkiye'nin kalkınma hamlelerine, 
ileri gayretlerine rağmen vergi yükünün art
mamış olması dünya malî tarihine geçmemiş
tir Ferid Melen arkadaşımız karşıdan gülmek
tedir. Tahakku'k etmemiş olsa, 1951 bütçesin
den beri muhalefete mensup arkadaşlarımızın 
yapmış olduğu varidat tahminleri tahakkuk et-
miyecektir iddiaları tutmuş olsa idi, Hazine 
iflâs ederdi. Kendileri 21 milyarlık bir yekûna 
varan bütçelerin tahakkuk etmiyeceğini, tutmı-
yacağını iddia etmişlerdi.. Halbuki 21 milyarlık 
varidatın fevkinde talhahkkuk etmiştir. 

Maliye Vekilinin karşılıksız olarak, kanun
suz olarak aldığı avanslar yekûnu bütçenin 
yüzde kırkını geçtiği devirleri hatırlaması icab-
eder. Bu sözlerime Ferid Melen gülmüyor. 

Arkadaşlar; her şeye muhalefet; varidata 
muhalefet, sarfiyata ımuhalefet. Bütün işleri 
hiçbir şeyi tasvi'betmeyip yalnız muhalefet et
mekte olan bu arkadaşların görüşlerini yarın 
tetkik edecek olan tarihler kendilerini gözü ka
palı, düşünmeksizin her şeye muhalefet eden 
muhalifler olarak damgalıyacaktır. Hürmetle 
selâmlarım. (Soldan, alkışlar) 

REİS — Hasan Tez. 
HASAN TEZ (Ankara) — Arkadaşlar, Es

naf Vergisine ait bâzı mâruzâtta bulunacağım. 
Sizi bütün mukaddesatımla temin ederim ki 
politika yapmayacağım. Lütfen dinlemenizi ri
ca ederim. 

1960 yılı bütçe müzakeresinde mütaaddit de
falar huzurlarınıza geldim. Birçok meseleler 
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üzerinde mâruzâtta 'bulundum. Bu gelişimde 
de, hemen şunu ilâve edeyim ki arkadaşlarım, 
ıstırap çeken yüz binlerce esnaf ve sanatkârın 
ve yüz binlerce şoför esnafının dertlerini ıstı
raplarını ve uğradıkları haksızlıkları ve me
mur vatandaşların çektikleri sıkıntıyı her tür
lü politikanın üstünde samimiyetimle Yüksek 
Meclise arz ederek 'bunların çarelerini istirfham 
edeceğim. 

Arkadaşlarım, memleket esnafının büyük 
bir derdi Gelir Vergisidir. Esnaf Vergisi kaldı
rıldığı zaman esnafın tamamen vergi dışında 
kalacağını ümidetmiş ve sevinmiştik. Halbuki 
Gelir Vergisi muafiyet ölçülerinin dar tutulmuş 
olması yüzünden esnafın bir kısmı, daha ağır 
vergiye, yani Gelir Vergisine tâbi tutulmuştur. 
Hükümet mütaaddit beyanlariyle 400 bin esna
fın vergi dışı muafiyete tâbi tutulduğunu ifade 
etmekte ise de fiiliyatta bu doğru değildir. Böy
le vergi dışı 'kalmış bir esnaf da yoktur. Bildi
ğiniz gilbi yılda 60 bin lira cirosu olan bir es
naf Gelir Vergisine tâbi olur. 

Para değeri düşmüş ve fiyatlar yükselmiş
tir. Bu yüzden esnafın mühim !bir "kısmı muaf
lık şartlarını kaybetmekte ve Gelir Vergisi 
mevzuuna girmektedir. Kazançları geçimlerine 
yebniyecek 'bir seviyede olan esnafın bir de 
defter tutmaya mecbur edilmesi 'bunların va
ziyetini büs'bütün güçleştirme'ktedir. Esnafın 
•bu. derdine bir çare aranması icabetmektedir. 
Gelir Vergisi bakımından yüzlerce şoför esna
fının da durumu aynıdır. Bunları da Yüksel-: 
Heyetinizin dikkatine arz edeceğim. 

ENVER KAYA (istanbul) — Sen bir şey an
ladın mı H^raan Bey? 

HASAN TEZ (Davamla) — BOTL anlamadan 
konuemnım, sen anladın mıf Sen bu saatlerde İs
tanbul'da paviyonlarda gezerken, ben esnafın 
içinde onların meseleleriyle uğraşıyorum. Sen es
naf meselelerinden anlamazsun. İstanbul'da 200 
ıbin esnaf vardır, Enver Kaya, seni onlara şikâyet 
edeceğim, sana rey verdirmiyeceğim. (Soldan, gü
rültüler) 

REİS — Hasan Bey, devam buyurunuz, ce
vap vermeyiniz. 

HASAN TEZ (Devamla) — Reis Bey, D. P. 
Mebusları esnafın derdini kimse duymasın diye 
gürültü ediyorlar. Beni vazife yapmaktan men-
edemezsiniz. Ben milletin vekili olarak esnafın 
haklanni Yüksek Meclise arz ediyorum, Reis Bey 
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sükûneti temin et ve bunlara ceza ver. Bütçenin 
devamı müddet ince C. H. P. Mebuslarına gökten 
yağmur yağar gibi cezalar yağdırdınız. Bunlara 
da ceza ver, Riyasetin tarafsız olduğunu ispat et. 

REİS — Siz devam edin, Hasan Bey, rica ede
rim. 

HASAN TEZ (Devamla) — Bilindiği gibi 
Türk parasının değeri resmen üçte bire indiril
miştir. Hayat pahalılığı o nispette artmıştır. Hal
buki memur ve işçilerimize yapılan zam ancak bir 
mislidir. Hayat pahalılığı seviyesinde olmıyan bu 
zamlar memurlarımızın geçim sıkıntılarını gidere
memiştir. Geçen yıl başında yapılan zamdan son
ra pahalılık çok artmıştır. Memurlarımız ve işçi
lerimiz yine sıkıntıya düşmüşlerdir ve onlara yeni 
bir zam vermek lâzımdır. 

Muhterem arkadaşlarım, memleketin esnaf ve 
sanatkârı kendi alın teri ile memlekette âmme 
hizmeti yapmaktadır. Bir memlekette esnaf ol
mazsa o memleket inkişaf etmez. 

Muhterem arkadaşlar, esnafın 5 sene müddetle 
evrak muhafaza etme mecburiyeti, yani Gelir 
Vergisi defter ve evrakını muhafaza mecburiyeti 
de çok sıkıcı olmaktadır. Çoğunun yeri yurdu 
yoktur. 

Nakil vasıtası işleten esnaf, yani şoförlerin 
vergiden muafiyeti için tesbit edilen ciro hadleri 
de çok düşüktür. Bu ciroya göre bütün şoförlerin 
tamamının Gelir Vergisine girmesi icabediyor. 

Arkadaşlarım, son olarak şunu söyliyeyiım ki, 
yaptık, yapıyoruz vaitleriyle memleket esnafını 
avutup aldatamazsınız, seçimlerde bu işleri dü
zeltmediğiniz için esnaftan rey alamıyaca'ksmız, 
iktidardan yolcusunuz. Güle güle yolunuz açık ol
sun, beceremediniz. (Sağdan, alkışlar) 

RE IS — D. P. Meclis Grupu adına Kenan Ak-
manlar. 

D. P. MECLİS GRUPU ADINA KENAN 
AKMANLAR (Antalya) — Muhterem arkadaş
lar, varidat bütçesinin Devletimizin siyasi, içti
mai, iktisadi ve kültürel programlarının tahak
kukunda bu vazifelerin daha iyi görülmesi için 
bir teminat olduğu şüphesizdir. Büyük ihmallerin 
neticesi olarak geri kalmış, bir iktisadi ve içtimai 
bünyenin muasır icaplara göre yeniden tanzim ve 
teçhizi için âmme hizmetlerinin ifası ve muhat ol
duğumuz şartların icabettirdiği yatırımların ardı 
arası kesilmeden yapılabilmesi için her şeyden ev
vel gelirlerimizin yeniden inkişaf eden bir tan-
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dans içinde olması lâzımgelirdi. 1960 varidat büt
çesi işte bu bakımdan dikkati çekecek bir mahiyet 
arz etmektedir. 1960 gelir bütçemiz bir taraftan 
iktisadi inkişafımızın mesut neticelerini inikas 
ettirirken diğer taraftan yüksek seviyede bir büt
çe tatbikatına imkân vermek suretiyle bu inkişaf 
üzerinde mütekabilen tesir ve dolayısiyle iktisadi 
gelişmemizi teşvik ve takviye edecek bir mahiyet 
ve vüsat taşımaktadır. 

Gelir bütçemizde'ki bu inkişaf, şüphesiz aynı 
zamanda, vergilerimiz üzerinde mütekâmil bir sis
teme ulaşılması yönünde yapılan mütevali çalış
ma ve reform hareketleri sayesinde mümkün ola
bilmiştir. Bu reform hareketlerinin burada bir 
bir ele alınarak her birinin taşıdığı mahiyetin 
tebarüz ettirilmesine, bu kısa konuşmanın çer
çevesi şüphesizdir ki, müsait bulunmamaktadır. 
Bu mevzuda yalnız şunu açıklamakla iktifa 
edeyim ki, gelir bütçesinde yer alan vergilerimiz, 
bugün, asrımızın' adalet anlayışına uygun, ik
tisadi faaliyetleri tazyik etmiyen, verimli ve 
millî gelirle irtibatlı bir sistemi tecessüm etti
rebilmektedirler . 

Bu meyanda şunu da arz edeyim ki, vergi 
adaletinin bir nişanesi olarak göz önünde bu
lundurulan ve 1951 den 1958 yılma kadar müs-
temirren vasıtasızlar lehinle bir seyir takibet-
miş olan Vasıtalı ve Vasıtasız vergiler münase
beti, 1959 yılında, ihdas olunan kambiyo prim 
sistemi sebebiyle, her ne kadar mezkûr seyrin
den bir miktar inhiraf etmişse de, 1960 gelir 
bütçesinde tekrar Vasıtasız vergiler lehinde bir 
gelişme göstermeye başlamıştır. 

1960 gelir bütçesi, Hükümet tarafından 
7 266 695 003 lira olarak teklif edilmiş ve 
Bütçe Komisyonunda uzun ve etraflı tetkik
lerden sonra 15 milyon lira gibi gayet cüzi bir 
ilâve ile 7 281 695 000 lira olarak kabul edil
miştir. Geçen yıla nazaran % 21,7 gibi gayet 
ehemmiyetli bir nispette elde edilen artışın, 
her hangi yeni bir vergi ihdas edilmeden ve
ya her hangi bir vergi zammına tevessül olun
madan elde edilmiş olduğunu bilhassa zikret
mek isterim. % 21,7 gibi gayet ehemmiyetli nis
petteki bir artışın^ mükellefe munzam bir kül
fet tahmil edilmeden temin edilmiş bulunması 
1960 bütçesinin gayet müspet bir cephesini teşkil 
etmektedir. 

Gelir bütçelerinin taşıdıkları değerler araş
tırılırken, tahminlerdeki samimiyet Yâ isabet 
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derecesi, şüphesiz, üzerinde ehemmiyetle duru
lacak bir konudur. Derhal arz edeyim ki, 1960 
bütçesindo de, gelir tahminleri, bundan evvel
ki yularda olduğu gibi, büyük bir dikkat ve iti-' 
na ile tekemmül ettirilmiş, gerçekten tam bîr 
objektivite ile ele alman bu meselede birbirini 
kontrol eden muhtelif metotlara yer verilerek 
real neticelere ulaşılmaya çalışılmıştır. 

B.u hususta gerek bütçe esbabı mucibe lâyi
hasında gerekse Bütçe Komisyonu raportörleri
nin raporlarında mufassal malûmat mevcuttur. 
Binaenaleyh, ben burada teferruata girerek 
esasen çok kıt olan zamanınızı israf edecek de
ğilim. Tahminlerin isabeti hakkında Yüksek 
Heyetinize bir fikir verebilmek için yalnız bir 
noktaya işaret etmekle yetineceğim : 

Demokrat Parti iktidara geldikten sonra bu 
parti hükümetleri tarafından yapılan sekiz ge
lir bütçesinin neticeleri alınmış bulunmaktadır. 
1951 ilâ 1958 yıllarına taallûk eden bu bütçe
lerde^ Musul petrlolerindeki hissemiz hariç ce
man, 21 milyar 222 milyon 831 bin 647 liralık 
gelir tahmininde bulunulmuştur. Buna muka
bil, yine mezkûr sekiz sene içerisinde fiilen ya
pılan tahsilat yekûnu 20 milyar 729 milyon 150 
bin 135 lirayı bulmuştur. Demek ki, mezkûr se
kiz senelik devre içerisinde, tahminlerden, an
cak, %2,3 nispetinde bir inhiraf vâki olmuştur. 

Bu nispet, müterakki bir iktisadi ve malî 
bünyeye sahip teşkilâtı geniş Garp devletlerinde 
dahi nadiren elde olunabilen bir neticedir. 

Bu nispet, mezkûr devreye, yalnız on ikinci 
ay neticesi tahmin diğerleri fiilî netice ol
mak üzere, 1959 yılının da ilâvesi suretiyle he
saplandığı takdirde ise % 1,15 gibi daha da müsa
it bir sonuçla karşılaşıyoruz. Böyle bir netice 
malî literatürde ancak takdirle karşılanmakta
dır. 

Sözlerimi 1960 gelir bütçesinin her bakım
dan olduğu gibi muhtevi olduğu tahminlerin 
isabet ve selabeti bakımından da gayet muh
kem bir zemine istinadettirilmiş olduğunu be
yanla bitireceğim. Bu itibarla Hükümetimizi 
tebrik etmeyi bir vazife telâkki ederim. (Soldan 
alkışlar) 

RE IS — Karayolları bütçesi için reylerini 
kullanmıyan arkadaşlar lütfen istimal buyursun
lar. 
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şeyleri tekrar etti. Görülüyor ki, saatlerce süren 
izahata rağmen anlamak istemiyorlar, anlama
mak kasdı içindedirler. Bir insan kasdı mahsus 
ile hareket ederse ona karşı yapılacak iş yoktur. 
Şunu arz edeyim, grupu adına konuşan îlyas 
Seçkin arkadaşımızın bunları teker teker bildi
ğine, vicdanında muhasebesini yapacak olursa 
söylediklerimizin doğruluğunu da kabul edece
ğine eminim. Fakat, kürsüye çıkınca, muhalefe
tin vazifesi kasten aleyhte konuşmaktır, gibi bir 
dalâlete saplandıkları için illâ aleyhte konuşa
caklar. Ben sadece bir noktaya temas edeceğim. 
Ilyas Seçkin arkadaşımız, (Vergi cehennemi, ce
hennem azabı) diye bir iki cümle kullandı. 

Muhterem arkadaşlarım, insafla düşünüldüğü 
zaman bugün bu cümlelerden bahsetmeye imkân 
yoktur. Bugün vergi cehennemi tâbiri kalp akça 
gibi kalmaya, sadece haksız bir itham olmaya 
mahkûmdur. Vergi cehennemi ve cehennem aza
bı geçmişte, eski iktidar zamanında mevcut idi. 
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Rıza Tekeli, buyurun. 
RIZA TEKELİ (Adana) — Muhterem ar

kadaşlar; küçük esnaf sayılması için tesbit edil
miş olan ciro limiti 200 bin liradır. Bu kur fark
larından sonra 200 bin liralık limit az gelmekte
dir. Bugün 200 bin liralık limiti aşmıyan küçük 
esnaf yoktur. Bu limiti aşınca, üç tane defter 
tutmak mecburiyetiyle karşılaşılıyor. Kasaba
larda, kazalarda üç defter tutacak muhasebeci 
bulmak imkânı mevcut değildir. Bu, küçük es
naf için sıkıntı yaratan, müşkülât doğuran bir 
husustur. Her şeyde görüyoruz, kur farkından 
dolayı bütçedeki tahsisatların kendiliğinden ar
tışına sahidoluyoruz. Bunun için küçük esnaf 
namına Vekil Beyin bir noktaya dikkatini çek
mek istiyorum. Bu limiti bugünkü şartlar kar
şısında artırma mecburiyeti kendiliğinden doğ
muş oluyor. 200 bin liralık limiti hiç olmazsa 
500 bin liraya çıkarmak icabeder. Birincisi bu. 

ikinci olarak politik bakımdan bir söz söyli-
yeyim : Mütemadiyen bütçe açık vermiyor, deni
yor. Ama bir husus söylenmeden geçiliyor. O da 
şudur : Bütçe dışı, Maliye Vekâleti, Hükümet, 
kimseye sormadan muazzam paralar sarf ediyor. 
Meselâ, 500 milyon lira, kambiyo kargılık fonun
dan olmak üzere, bu yıl bütçe dışı sarf edildi. 
800 milyon lira da karşılıklı paralardan sarf 
ediliyor. Bu munzam yardımlara rağmen gene 
de Devletin Türk parası ile dışarıya olan borcu 
20 milyar lirayı aşıyor. 

RElS — Vakıflar Umum Müdürlüğü 1960 
yılı bütçesine reylerini kullanmıyaalar var mı?.. 
Rey toplama muamelesi bitmiştir. 

Buyurun, Maliye Vekili. 
MALİYE VEKİLİ HASAN POLATKAN 

(Eskişehir) — Sadece bir iki nokta üzerinde du
racağım. Sebebi, Halk Partisi Grupu adına ko
nuşan arkadaşımız temas ettiği noktaları Bütçe 
Encümeninde de söyledi. Kendilerine teker teker 
cevap arz ettim. Ondan sonra yine bütçenin he
yeti umumiyesinin müzakeresi münasebetiyle 
yapmış olduğum üç saatten fazla süren birinci 
konuşmamda tenkid diye ileri sürdükleri nok
talara cevap teşkil eden çok geniş izahat mev
cuttur. Grupları adına tenkidlerini yaptılar, 
teker teker, madde madde cevap vermek sure
tiyle dört saate yakın süren ikinci konuşmamda 
da bütün noktalara temas ettim. Şimdi burada 
Ilyas Seçkin dakikaların içine sığacak tarzda ya
rımşar birer cümle halinde aynı noktaları, aynı 

Arkadaşlar, önce altı lira sonra 12 lira olan 
yol parasının tahsili için vatandaşlara yollarda 
taş kırdırmak, vatandaşları hapsanelere sokmak, 
bugün değil, eski iktidar zamanında nasıl bir 
cehennem azabının mevcudolduğunun bir delili 
değil midir? işte o, iktidarları devrinde mevcut 
idi, vergi ve cehennem azabı. (Soldan, bravo, 
sesleri) 

Halk Partisi sözcüsü vatandaşın gelirinin art
madığından bahsetti. O devirde, eski iktidar za
manında, vatandaş altı liralık, on iki liralık bir 
vergi borcunu ödiyemiyecek durumda idi. Yani, 
geliri o kadar az idi ki, altı lira vergi borcunu 
ödiyemediği için yollarda taş kırmaya, bu borç 
için hapse girmeye mecbur kalıyordu. 

Vatandaşın gelirinin bugün artmadığından 
bahsetmek tam bir dalâlet olur. Âmme alacak-
lanndan dolayı hapis cezasını da iktidarımız or̂  
tadan kaldırdı. Sizler, vergi borcundan dolayı va
tandaşı hapislere sokar, hapsen tazyik yapardı
nız. Vergi borcundan dolayı hacizleri, hapisleri, 
yollarda taş kırdırmaları, 25 kuruşluk hayvan 
Vergisini veremediği için vatandaşın koyununu, 
keçisini haczeden devrin icraatı henüz hayalleri
mizden silinmeden burada vergi cehenneminden, 
cehennem azabından, vatandaşın gelirinin artma
dığından bahsetmek gayriciddî konuşmak olur. 
Sizin, hilafı hakikat da olsa böyle şeylerden bah-
sedebilmeniz için, aradan çok uzun zamanların 
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geçmesi lâzımdır. Hapislerin, hacizlerin hayalle
rimizden silinip gitmiş olması gerektir. 

Bir de Rıza Tekeli arkadaşımız işletme usu
lüne göre defter tutanlar ve 200 bin liralık had 
üzerinde durdular. Bunun üzerinde çalışıyoruz. 
Yalnız arkadaşımız bunu tamamen umumileşti-
rerek dediler ki; 200 bin liralık had içine girrni-
yen halen hiçbir esnaf yoktur. 

Hemen arz edeyim; 400 bine yakın esnaf, yıl
lık cirosu elli binin dûnunda bulunduğu için ta
mamen vergi dışında kalmaktadır. (Soldan, alkış
lar) 

RElS — Halûk Timurtaş. 
M. HALÛK TÎMURTAŞ (Balıkesir) — Muh

terem arkadaşlar; Pazartesi gününün şu ilk da
kikalarında sizleri yoracak değilim. Yalnız bir
kaç dakikanızı alacağım. 

Muhterem arkadaşlar; llyas Seçkin arkadaşı
mız bâzı rakamlardan bahsederken vergi yükü
nün beş misli arttığını söyledi. Ben bu sözlerine 
taaccübettim. Çünkü bu mevzuda elimizde ista
tistik rakamarı var. Bizde vergiye ağır diyebil
mek için millî gelirleri mukayese etmek lâzımdır. 
Elimizdeki istatistiklere göre Devlet varidatı mil
lî gelirin yüzde 12 si nispetindedir. Diğer mem
leketlerde bu nispet, bilhassa iktisaden münke-
şif memleketlerde bu gelirler yüksektir. Meselâ 
Amerika'da yüzde 26, Avusturya'da yüzde 23, 
Avusturalya'da % 33 ü bulduğu göz önüne alı
nacak olursa bizdeki vergi nispetinin ağır de
ğil, bilâkis hafif olduğunu söylememiz icabede-
cektir kanaatindeyim. 

Sonra muhterem arkadaşlarım, yine İlyas 
Bey arkadaşımız vergi cehenneminden ve buna 
tahammül edilemiyeceğinden bahsetmişlerdi. 
Muhterem Vekil Beyefendi bu hususa cevap ver
dikleri için ayrıca üzerinde durmuyorum. 

Gelirlerimizin 1 milyar 300 milyondan 1960 
ta 7 milyar 266 milyon liralık bir seviyeye çıkı
şı, ancak iktisadi sahadaki ulaştığımız inkişafın 
malî sahadaki neticelerini göstermesi bakımın
dan, üzerinde memnuniyetle ve iftiharla duru
lacak bir mevzu olarak önümüzdedir. Binaena
leyh bu gelirleri terkibeden konuların hepsi de 
memnuniyet verici bir artış göstermiş bulun
maktadır. 4 Ağustos 1958 kararlarından sonra 
bunlarda bir azalma olacağı iddia edilmesine 
rağmen, bir azalma değil bilâkis artmaya şa-
hidolmaktayız. 
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Sonra arkadaşım karşılık paralardan bahset

tiler. Bütçemizin meyanındadır. Bütçe dışında 
bir sarfiyat değildir. 

Muhterem arkadaşlarım, sözlerimi fazla uzat
madan burada bitiriyorum. 

Muhalefet 1951 de bütçenin 900 milyon açık 
olduğunu ifade ettiler. Esasen o yıl bütçesinin 
bu miktardan pek fazla olmıyan tahminleri ta
mamen tahakkuk etmiştir. Görülüyor ki, ilk 
günden beri bütçelerimiz tahmin ettiğimiz isti
kamette inkişaf etmektedir. 

REİS — Kifayet takrirleri var okuyoruz. 

Yüksek Reisliğe 
Müzakere kâfidir. Kifayetin reye vaz'mı arz 

ve teklif ederim. 
Ağrı 

Selim Yatağan 

Yüksek Reisliğe 
Varidat bütçesinin heyeti umumiyesi üzerin

deki müzakerelerin kifayetinin reye vaz'mı tek
lif ederim. 

Kastamonu 
Süleyman Çağlar 

REÎS — Aleyhte Emin Soysal, buyurun. 
EMÎN SOYSAL (Maraş) — Muhterem ar

kadaşlar; Gelir Vergisi gibi, Gelir Vergisi Ka
nunu gibi mühim bir bahis müzakere edilirken; 
hemen iki, üç arkadaşın konuşmasiyle bu mev
zuu kapamak doğru değildir. Bizim arkadaşla
rımız, meselâ sözcümüz, Maliye Vekilinden sor
du: 500 milyon liralık kambiyo fonunun hesa
bını verseniz. Maliye Vekili, Meclisi Âliye he
sap vermek şöyle dursun şuradan, buradan ko
nuştu, misal verdi. (Soldan, gürültüler), (Ki
fayet sesleri) Arkadaşlarımız daha konuşsun, 
tenevvür edelim ondan sonra kifayete karar ve
relim. Sizin varidat dediğiniz zam, emisyon, 
borçlardır. 

REÎS — Kifayet takrirlerini reylerinize 
arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Fasıllara geçilmesini reylerinize arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

F. Lira 
11 Gelir Vergisi 1 800 000 000 

REÎS — Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 
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16 
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Kurumlar Vergisi 345 
REİS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

28. 
Lira 

OuÜ 000 

Binalardan alman Savunma 
Vergisi 
REİS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

14 Hayvanlar Vergisi 
REİS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

15 Veraset ve İntikal Vergisi 
REİS —• Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

Hususi Otomobil Vergisi 
REİS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmişth. 

'21 00'/ 000 

36 000 'J00 

15 000 000 

11 000 000 

Mülga irat ve servet vergileri 
artıkları 3 000 000 
REİS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

18 İstihsal Vergisi 1710 000 000 
REİS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

19 Hizmet vergileri 396 000 000 
REİS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

20 Gümrük Vergisi 870 000 000 
REİS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

21 Şeker İstihlâk Vergisi 310 000 000 
REİS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

22 Tekel maddelerinden alman 
Savunma Vergisi 410 410 000 
REİS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

23 Mülga Vasıtalı Vergiler artık
ları 5 000 000 
REİS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

24 Resimler 292 300 000 
REİS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

25 Harçlar 146 010 000 
REİS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

1960 
F. 
26 

C ; 2 
Lira 

Devletçe idare edilen kurumlar 
hasılatı 588 220 000 
REİS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmijtir. 

27 Devlet paylan 139 100 000 
REİS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

28 Muayyen masraflar karşılığı 
varidatlar 205 000 
REİS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

29 Gayrimenkullerden alman 16 450 000 

REİS — Sait Erdinç. (Soldan, ne konuşacak 
sesleri) 

SAİT ERDİNÇ (Van) — Ne konuşacağımı 
dinlediğiniz zaman anlarsınız. 

Adilcevaz'm yakınında Van gölünün şima
linde Arin gölü vardır. Buradan soda istihsal 
edilir; basit usulle. Şimdiye kadar malmüdürlü-
ğü tarafından ihaleye çıkarılıyordu. Fakat 1958 
senesine gelince bir şirkete, Fasan isminde hi
maye edilen bir şirkete verildiği söylenmektedir. 
Ben bunun üzerine bu şirketin himaye edilip edil
mediğini öğrenmek istiyorum. Niçin her sene hal
ka ihale edilirken şimdi bu Fasan Şirketine ve
rilmiştir? Gelmiş ihale zamanı; neye ihale edil
miyor diyoruz? Fasan Şirketi vatandaşın karşı
sına çıkıyor. Bunu Sanayi Vekâletine sordum, 
notlarımı bıraktım, zira benim âdetimdir, her ve
kâletle ilgili mmtakama ait ihtiyaçları tesbit edip 
veririm. Sanayi Vekâletine sordum; Maliye Ve
kâletiyle alâkalı dediler, fakat o günden bugü
ne Maliye Vekâletinden bir cevap alamadım. Va
tandaşın bir vekili olarak malûmat istiyorum, 
Fasan Şirketine ne kadar para verilmiştir, iza
hat versinler. 

RECEP DENGİN (Ankara) — 30 ncu fasıl
da söz istiyorum. Varidat temini bakımından 
mühimdir. 

REİS — Maliye Vekili. 
MALİYE VEKİLİ HASAN POLATKAN 

(Eskişehir) — Arkadaşımız, vatandaş bizden 
soruyar, ben de sizden soruyorum ve illâ bunu 
öğreneceğim diyor. Fakat buna şimdi kendisinin 
ifadesiyle muttali oluyoruz. Mevzuu tetkik etti
reyim, neticeye göre hareket ederiz. 

SAİT ERDİNÇ (Van) — Sanayi Vekâletinin 
bana yazılı cevabı vardır. İşi Maliye Vekâletine 
intikal ettirdiklerini söylemektedir. Vekil Beyin 
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malûmatı olup olmadığını bilmiyorum ama her 
halde Vekâlet haberdardır. 

REİS — Faslı reyinize arz ediyorum: Ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

F. Lira 
30 Menkul mallar satış bedeli 13 000 000 

REİS — Recep Dengin, buyurun. 
RECEP DENGİN (Ankara) — Maliye Veki

linin şu mâruzâtımı dikkate alacağını emin ola
rak konuşuyorum. 

Muhterem arkadaşlar; Millî Emlâk Umum Mü
dürlüğü elindeki mühimmatı harbiyenin işe ya-
ramıyanlarını Mâden Hurdacılığı Şirketine çok 
ucuz bir bedel üzerinden satmaktadır. Bugün Ma
liye Vekâleti, sarının, bakırın, alemünyumun, çe
liğin fiyatlarını ticaret odalarından, Ticaret Ve
kâletinden veya beynelmilel piyasalardan sorup 
öğrendiği takdirde binlerce ton millî emlâk malı
nın çok ucuz bir bedelle hattâ Erzurum'da ciheti 
askeriyeye ait vasıtaların kantara vurulmak sure
tiyle kilosu 8 kuruşla 60 para arasında satıldığı
nın bir vakıa olduğunu müşahade ederler. Yine 
keza Millî Emlâk Umum Müdürlüğü vasıtasiyle 
Çanakkale'de Zambaz Şirketinin çıkardığı, Harbi 
Umumiden kalma topların tonu kaç lira üzerin
den satıldığını incelerse, Hazinenin ne miktar pa
ra kaybettiğini yine tesbit etmiş olur. 

Arzım şu, geçen sene denizaltılar satıldı. Bu 
satılan denizaltılar her şeyden önce kantara vu
rulmak suretiyle Maden Hurdacılığı Türk Ano
nim Şirketine devredildi. Benim yaptığım ince
leme sonunda bu denizaltılarm içinde bulunan 
akümülâtörler piyasaya satılmakla Hazine en az 2 
milyon lira para kazanırdı. Otomobil kullanan ar
kadaşlar bilir, bu akümülâtörlerin içi kurşundur, 

MEHMET DİLER (Kütahya) — Bunları 
geçen gün konuştuk. 

RECEP DENGİN (Devamla) — Konuşmadık 
Beyefendi. Hattâ denizaltılarm akümülâtörlerinin 
birçoğu doğrudan doğruya nikeldir. Bunları Ma
den Hurdacılığı Anonim Şirketine kantarla kilosu 
16 -17 kuruştan sattığımız zaman Hazine zarar 
eder ve bütçeyi de böyle kısır bir rakamla görü
rüz. 

REİS — Maliye Vekili. 
MALİYE VEKÎLİ HASAN POLATKAN 

(Eskişehir) — Eski Mühimmat, Maden Hurda
cılığına değil, Makina Kimya Endüstrisi Kura
mıma verilmiştir, miktarı da 34 406 tondur. 

1960 0 : 2 
Maden Hurdacılığı Şirketi şahısların şirketi 

değildir. Maden Hurdacılığı Şirketi; İktisadi Dev
let Teşekküllerinin kurmuş olduğu bir şirkettir. 
Hurdalar, Maden Hurdacılığı Şirketine hakikaten 
bir miktar ucuz verilmektedir. Sebebi; malların 
toplanma, tasnifi, içinde patlayıcı malzemenin tef
riki; izabeye yarıyanların ayrılması, Karabük'e 
teslimi gibi ameliyeler, hususi çalışmaları icabet-
tiren işlerdir. Onun için bir miktar ucuza versek 
bile, aradaki fark iktisadi Devlet Teşekküllerinin 
şirketi olan, şahıslarla alâkası bulunmıyan Ma
den Hurdacılığı Şirketine kâr olarak kalmakta, bu 
suretle Maden Hurdacılığı Şirketi de sermayesini 
ve imkânlarını takviye etmektedir. 

REİS — Faslı kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

P. Lira 
31 Menkul kıymetler varidatı 45 000 O0O 

REİS — Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

32 Kıymetli kâğıtlar 75 450 000 
REİS — Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

IV - Çeşitli varidat ve cezalar 
33 Tavizlerden ve ikrazlardan geri 

almanlar 30 000 000 
REİS — Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

34 Cezalar 38 000 000 

REİS — Halil Sezai Erkut. 

HALİL SEZAİ ERKUT (Arikara) -=• Muh
terem arkadaşlar; Gelir Vergisi Kanununda ya
pılan bir tadil ile, kasit unsuru aramanın sayıldı
ğı beş bin liraya kadar olanlara yüzde on kaçak
çılık diye ağır bir büküm konmuştu. Gelirlerde 
kötü niyetin takibedilmesi lüzumuna, kaaniim. 
Ama tatbikatta, bilhassa malî kaza mercilerinde 
bunu, çok müsamahalı bir şekilde hükümleriyle 
düzeltmeye çalışmakla beraber, iyi niyetli mükel
lef üzerinde ağır bir hüküm olduğuna kaaniim. 
Ceza usullerimizde kasit unsuru şart koyduğa 
ahvalde bile biz buna istisna kabul etmişiz. Sayın 
Vekilden istirham ediyorum, bu kanun tadil edil
dikten sonra gelirlerimizde bir inkişaf var mıdır, 
kötü niyetleri önlemiş midir? Yoksa iyi niyetli 
vatandaşlar arasında bir çekinme yaratan bu hük
mün ıslahı düşünülüyor mu? Bu noktayı rica ede
ceğim. 

•~tt«-



1 : 50 28.2 
REİS — Faslı reylerinize arz ediyorum. Ka

bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

P. Lira 
35 Müteferrik varidat 40 000 000 

REİS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

Vakıflar Umum Müdürlüğü 1960 Bütçe kanu
nu lâyihasına 349 rey verilmiş, 278 kabul, 71 ret, 
lâyiha kabul edilmiştir. 

Karayolları Umum Müdürlüğü 1960 Bütçe* 
kanunu lâyihasına 322 rey verilmiş, 275 kabul, 
47 ret, lâyiha kabul edilmiştir. 

Buyurun, Encümen. 

BÜTÇE ENCÜMENİ M. M. BEHZAT BİL
GİN (İzmir) — Muhterem arkadaşlarım, ikinci 
defa olarak dikkate almış olduğunuz takrirle
rin karşılığını tesbit ettik. Evvelce çok samimî 
olarak arz ettiğimiz gibi, varidat faslını da esa
sen kabul etmiş bulunuyorsunuz, bir artırmaya 
imkân bulunamıyor. Binaenaleyh bu zamların i 
karşılığını, yegâne açık bulunan Maliye Vekâle- j 
tinin bütçesinin 663 ncü tevzin, tanzim ve teş
vik karşılıkları faslından 7 milyon 478 bin lira 
tenzil suretiyle temin etmek ıstırarında kaldığı
mızı çok samimî olarak arz etmek isterim. Bu 
suretle, bu faslın yekûnu 8 milyon 697 bin 165 
liraya tenezzül edecektir. Şimdi, buna karşılık 
encümeninize 2 nci defa emir şeklinde buyurdu
ğunuz vazife şu şekilde tamamlanmış oluyor : 

Diyanet İşleri bütçesinin 202 nci faslı encü
mence şu şekilde derpiş edilmiş oluyor : 

1960 C : 2 
50 aded 400 liralık kadro 

150 » 350 » » 
250 » 300 » » 

1 300 » 250 » » 
8 750 » 200 » » 

olmak üzere, ceman 10 500 kadroya iblâğ edil
miştir. (Soldan, bravo sesleri) Ve bu suretle, bu 
fasla mevzu tahsisat 2 130 000 lira ilâvesiyle 
28 922*559 liraya iblâğ edilmiş bulunmaktadır. 
(Soldan, alkışlar) 

İkinci emriniz olan Sıhhat ve İçtimai Mua
venet Vekâleti bütçesinin 743 ncü fasılda açıl
mış ve buraya hastane ve sağlık merkezi yap
tırmak üzere teşekkül etmiş müteşebbis dernek
lere yardım olarak 5 milyon lira ilâve edilmiştir. 
(Soldan, alkışlar) 

Bu suretle Muhterem Heyetin arzularının ye
rine geldiğini arz ediyorum. 

REÎS — Riyaset de Heyeti Celilenin hissiya
tına tercüman olarak Encümene ve Maliye Ve
kâletine teşekkür eder. 

Diyanet İşleri bütçesinin 202 nci fasıl yekû
nunu 28 milyon 922 559 lira olarak reyinize 
arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Sıhhat Vekâletinde 743 fasim yekûnunu 5 
milyon lira olarak reyinize arz ediyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Bütçe Encümeninden gelen ve Maliye Vekâ
leti bütçesinin bâzı fasıllarında yapılan değişik
likleri muhtevi kısımları birer birer okuyup 
reyinize arz edeceğim. 
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Diyanet İşleri ve Karayolları bütçelerine yapılan zam dolayısiyle Maliye Vekâleti Bütçesinin 

fasıllarında yapılan değişiklik 

F. M. 

609 

663 
12 

791 

Tahsisatın nev'i 

Umumi 
Heyetçe ka
bul olunan 

tahsisat 
Lira 

E n c ü m e n c e 
Tenzili tek- Zammı tek
lif edilen lif edilen 
tahsisat tahsisat 

Lira Lira 

Fasıl 
yekûnu 

Lira 

5539 sayılı Kanunun 20 nci maddesi 
gereğince Karayolları Umum Müdür
lüğüne yapılacak ödemeler 26 186 250 
REİS — Kabul edenler... Etmiy enler... Kabul edilmiştir. 
Tevzin, tanzim ve teşvik karşılıkları 
K. 1001 ve 1066, 1138 sayılı kararlar 
gereğince tütün ekicilerine ödenecek 
primler ve yapılan yardımlar karşı
lığı 11 000 000 7 343 000 
REİS — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
5539 sayılı Kanunun 20 nci maddesi 
gereğince Karayolları Umum Müdür
lüğüne 83 813 750 169 000 
REÎS — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

169 000 26 355 250 

8 697 165 

83 644 750 

Şimdi Muvazenei Umumiye Kanununun bi
rinci maddesini tekrar okuyoruz. 

1960 malî yılı Muvazeneyi Umumiye Kanunu 

MADDE 1. — Devlet bütçesine giren daire
lerin 1960 Bütçe yılı yatırımlar dışında kalan 
masrafları için bağlı (A/l) işaretli cetvelde 
gösterildiği üzere 4 638 486 305 lira ve yatı
lım masrafları için de, bağlı (A/2) -işaretli 
cetvelde gösterildiği üzere 2 643 208 695 lira 
tahsisat verilmiştir. 

REİS -— Maddeyi kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Devlet bütçesine giren daire
lerin 1960 Bütçe yılı masraflarına karşılık olan 
varidat, bağlı (B) işaretli cetvelde gösteril
diği üzere 7 281 695 000 lira tahmin edilmiş
tir. 

RİâtS—- Maddeyi kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — a) 1960 Bütçe yılı içerisin
de Millî Müdafaa ihtiyaçları için Birleşik Ame
rika'dan askerî yardım yoliyie veya sair su
retlerle fiilen sağlanacak malzeme ve eşya be

dellerini bir taraftan, bağlı (B) işaretli cet
velde bu adla açılacak bir fasla varidat ve mu
kabilini Millî Müdafaa Vekâleti bütçesind.o açı
lacak hususi biı* fasla tahsisat ve masraf kay
detmeye ve sözü geçen vekâlet bütçesinin (A/l) 
ve (A/2) cetvelleriyle bu cetveldeki fasıl ve 
maddeler arasında bu suretle tahsisat kaydedi
len miktarı geçmemek üzere aktarmalar yap
maya; 

b)- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasın
daki karşılık paralar hesabında toplanan Türk 
liralarından Birleşik Amerika Hükümetiyle mu
tabık kalınarak yapılacak liberasyonlar muka
bilinde, hususi kanunları gereğince, ilgili da
ireler bütçelerinin mevcut veya yeniden açıla
cak fasıl ve maddelerine kaydolunan tahsisat 
miktarmca bu kanuna bağlı (A/l) ve (A/2) işa
retli cetveller ile bu cetvellerdeki fasıl ve mad
deler arasında aktarmalar yapmaya icra Ve
killeri Heyeti mezundur. 

REİS — Maddeyi kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Yapılmış ve yapılacak bağıt
lara istinaden 1960 Bütçe yılı içinde kısa süreli 
avanslar almaya ve hesaplar açtırmaya ve en 
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çok bir yıl süreli Hazine bonoları çıkarmaya 
ve banka ve ortaklıkların Hazineye yatırmak is-
tiyecekleri paraları alarak karşılığında Hazine 
bonoları vermeye Maliye Vekili mezundur. 

Şu kadar ki, hususi kanunların verdiği me
zuniyetler dışında çıkarılacak Hazine bonoları 
350 milyon lirayı geçemez. 

Hazinede bulunan millî esham ve tahviller 
'kargalık gösterilmek suretiyle elde edilecek 
krediler veya bunların satış bedelleriyle uzun 
süreli Devlet tahvilleri satın almaya veya bu kar
şılıklarla Hazinenin ortaklığı bulunan ortak
lıklardaki katılma paylarını ödemeye ve icra Ve
killeri Heyeti karariyle bu türlü ortaklıklara 
ilişkin katılma senetlerini satın almaya Maliye 
Vekili mezundur. 

RE lS — Maddeyi kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 5. — Dairelerin 30 . VI . 1939 ta
rihli ve 3656 sayılı Kanunun 19 ncu madde
sine giren hizmetlileriyle aynı kanunun geçici 
4 ncü maddesinde sözü geçen maaşlı memurları, 
bağlı (D) işaretli cetvelde, hayrat hademesi
ne ait kadrolar da bağlı (S) işaretli cetvelde 
gösterilmiştir. 

Bağlı (D) işaretli cetvelde yazılı hizmet
li kadrolarında istihdam edilmekte olanlardan 
ücretleri geçen yıla nazaran yükselmiş olanla
rın yeniden bir tâyin muamelesine lüzum kal
maksızın yükseltilmiş kadro ücretleri verilmek 
suretiyle istihdamlarına devam olunabilir. 

Yukarıki fıkra hükmü mülhak bütçeli daire
ler hakkında da tatbik olunur. 

3656 sayılı kanunun 9 uncu maddesi gereğin
ce geçici mahiyetteki hizmetler için İcra Vekil
leri Heyeti karariyle kadro alınabilecek tertipler, 
bağlı ıE) işaretli cetvelde gösterilmiştir. Bu 
kadrolar ertesi yıl bütçesiyle Türkiye Büyük 
Millet Meclisine sunulur. Bunların eldeki kad
rolara ek olmaması şarttır. 

E E l S — Maddeyi kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 6. — 26 . V . 1927 tarih ve 1050 
sayılı Muhasebei Umumiye Kanununun 29 ncu 
maddesi gereğince; 

a) Varidat çeşitlerinden her birinin dayan
dığı hükümleri gösteren (C) cetveli; 

b) Kanunla bağlanmış vatani hizmet ma
aşlarını gösteren (Ç) cetveli; 

1960 0 : 2 
c) Gelecek yıllara geçici yüklenmelere gi

rişmeye yetki veren kanunları gösteren (G) 
cetveli; 

ç) Maliye Vekâleti bütçesinin 460 nci (ih
tiyat tahsisatı) faslından aktarma yapılabile
cek fasılları gösteren (F) cetveli; 

Bu kanuna bağlıdır. 

RE IS — Maddeyi cetveliyle birlikte kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 7. — Devlet varidatının, hususi 
hükümlerine göre tarh ve tahsiline 1960 Bütçe 
yılında da devam olunur. 

Musul petrollerinden müterakim 100 milyon 
liralık hissesinden 1960 malî yılı içinde tahsil 
edilecek kısım, (B) işaretli cetvelin mütefer
rik varidat faslına irat kaydolunur. 

RElS — Maddeyi kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 8. — Maarif Vekâleti tarafından 
idare edilecek okul pansiyonları hakkındaki 
6 . VII , 1931 tarihli ve 1838 sayılı Kanu
nun bâzı maddelerini değiştiren 11 . VI . 1932 
tarihli ve 2005 sayılı Kanunun 2 nci madde
si gereğince öğrencilerden 1960 yılı içerisinde 
alınacak ücretler, bağlı (M) işaretli cetvel
de gösterilmiştir. 

REİS — Maddeyi kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 9. — 11 . VE . 1932 tarihli ve 2005 
sayılı Kanunun 3 ncü maddesi gereğince her 
yıl Bütçe Kanununa bağlanması gereken kad
rolar, bağlı (N) işaretli cetvelde gösteril
miştir. 

REtS — Maddeyi cetveliyle birlikte kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 10. — «245 sayılı Harcırah Ka
nununun 33, 34, 45, 50 ve 58 nci maddeleri 
gereğince her yıl Bütçe Kanunu ile tesbiti 
gereken misil, nispet ve miktarlar, ilişik (II) 
işaretli cetvelde gösterilmiştir. 

Miktar ve nispetleri bu cetvelde gösterilen 
yevmiye, tazminat ve yer değiştirme masraf
ları 1960 malî yılı içinde % 25 zamlı olarak 
ödenir. Ancalk, 

a) 33 ncü maddenin (b) fıkrasının son 
bendi uygulanmamak üzere bu fıfeanın şü-
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mulüne dâhil olanlardan maaş veya ücret tu
tarı 1 100 ve daha yukarı olanların yev
miyeleri 40 lira, tutarları bu hadden aşağı 
olanların yevmiyeleri de 35 lira üzerinden ve
rilir. 

b) 33 ncü maddenin (a) fıkrasında ya
zılı. 6 lira aşari yevmiye miktarı 10 liraya, 
37 nci madde ile 4 lira olarak tesbit edünün 
bulunan aşari kurs yevmiyesi 8 liraya iblâğ 
olunur. 

c) 29 ve 45 nci maddelerin 1 nci fık
ralarında ve bu kanuna bağlı 1 sayılı cetvelin 
1 nci sütunu ile II sayılı cetvelde yazılı 475 
liralık tutar 950 liraya, II sayılı cetvelde 
yazılı 1 000 liralık tutar da 2 000 liraya yük
seltilmiştir. 

d) 34 ncü madde şümulüne girenlerin 
yurt dışı yevmiyelerine tatbik olunacak emsal
ler 4 . VIII . 1958 tarihinden evvel ellerine 
geçen döviz miktarını geçmemek üzere îcra 
Vekilleri Heyetince tesbit olunur. 

REÎS — Maddeyi kabul edenler... Etmiyen-
ler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 11. — 30 . VI . 1939 tarihli ve 3656 
sayılı Kanun ve ekleriyle çeşitli kuruluş kanun
larındaki kadrolardan, bağlı (L) işaretli cetvel
de gösterilenler 1960 bütçe yılında kullanılamaz. 

REÎS — Maddeyi cetvelle birlikte reyinize 
arz ediyorum: Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

MADDE 12. — 7 . VI . 1939 tarihli ve 3634 
sayılı Millî Müdafaa mükellefiyeti Kanununun 
36 nci maddesi gereğince Millî Müdafaa Mükel
lefiyeti yoliyle alınacak hayvanların 1960 bütçe 
yılı alım değerleri^ bağlı (0) işaretli cetvelde ve 
38 nci maddesi gereğince alınacak motorlu ta
şıtların alım değerleri de, bağlı (P) işaretli cet
velde gösterilmiştir. 

REÎS — Maddeyi cetvelle birlikte reyinize 
arz ediyorum: Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

MADDE 13. — Masraf fasıllarından yapıla
cak harcamalara ait formül, bağlı (R) işaretli 
cetvelde gösterilmiştir. 

REÎS — Maddeyi cetvelle birlikte reyinize 
ârz ediyorum: Kabul edenler.,. Etmiyenler.,. Ka
bul edilmiştir. 
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MADDE 14. — Geçen yıl borçları fasıllarm-

daki tahsisat üstünde çıkan ve 1959 yılı bütçesi
nin aidolduğu tertibinde karşılığı bulunan borç
lar, ilgili oldukları hizmet fasıllarından bu fa
sıllara Maliye Vekâletince aktarılacak tahsisat
tan ödenir. 

1928 - 1958 bütçe yıllarına aidolup da Muha-
sebei Umumiye Kanununun 93 ncü maddesine 
göre zaman aşımına uğramamış ve karşılıkları 
yılları bütçelerinde bulunan borçlar 1960 yılı 
bütçesinin ilgili hizmet tertipleri veya 3 - 6 nci 
kısım fasılları ile yatırım fasılları artıklarından 
eski yıllar borçları fasıllarına Maliye Vekâle
tince aktarılacak tahsisattan ödenir. 

REÎS — Maddeyi reyinize arz ediyorum : 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 15. — 2 . VI . 1929 tarihli ve 1513 
sayılı Kanunla ilgili borçlardan ödenmesi gere
kecek olanlarla evvelce ödenmesi gerektiği halde 
bugüne kadar alacaklılarına verilemiyen tahvil
lerin karşılıkları 1960 bütçe yılında para ile 
ödenir. 

REÎS — Maddeyi reyinize arz ediyorum : 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 16. — Mülhak bütçeli idarelerle 
umumi bütçe dışındaki daire ve müesseselerin, 
umumi bütçeye dâhil dairelerce idare olunan 
her derecedeki yatılı okullarla ecnebi memleket
lerde kendi hesaplarına okutacakları öğrenciler 
için bütçelerine konulmuş olan tahsisatlardan 
gerekli miktarları, bağlı (B) işaretli cetvelde 
varidat ve bu öğrencilerin her türlü masrafları 
ile tahsisatına harcanmak üzere, bağlı (A/ l ) 
işaretli cetvelde mevcut veya yeniden açılacak 
fasıl ve maddelere tahsisat kaydetmeye Maliye 
Vekili mezundur. 

REÎS — Maddeyi reyinize arz ediyorum : 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 17. — 1960 bütçe yılı içinde Millî 
Müdafaa ihtiyacı için ecnebi memleketlerden 
getirtilecek ithalât umumi tarifesinin 27,10 nu
marasına giren (Akar yakıt ve madenî yağlar) 
Gümrük Resmi ve zamları ile rıhtım resimleri 
ve Hazineye, mülhak bütçeli idarelere, hususi 
idare ve belediyelere ait her türlü vergi, Hazine 
Hissesi, resim, hare ve zamlardan ve ardiye üc
retlerinden ve dâhilde Belediye İstihlâk Resmin
den muaftır. 
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REÎS — Maddeyi reyinize arz ediyorum. 

Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 18. — Bedeli 27 Mayıs 1938 tarihli 
ve 3525 sayılı Kanunla tasdik olunan anlaşma 
ile temin edilen 10 milyon isterlinlik krediden 
ödenmek üzere umumi bütçeye dâhil dairelerce 
yapılan malzeme siparişine mütaallik sözleşme
lerde Hükümete aidiyeti kabul edilen taahhüt 
vergileri tutarını, bir taraftan bağlı, (B) işaretli 
cetvelde açılacak hususi fasla varidat, diğer ta
raftan bu daireler bütçelerinde malzeme bedel
lerinin masraf kaydı için açılan hususi fasıllara 
tahsisat kaydetmeye Maliye Vekili mezundur. 

REİS — Maddeyi reyinize arz ediyorum : 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 19. — 5582 sayılı Kanun çerçevesi 
dışında, gerek Birleşik Amerika'dan ve gerek 
diğer memleketler ve beynelmilel teşekküllerden 
yapılmış ve yapılacak anlaşmalar gereğince bâzı 
hizmetler veya taahhütler karşılığı olarak muay
yen maksatlara tahsis edilmek üzere 1960 malî 
yılı içinde temin edilecek yardımların Türk 
lirası karşılıklariyle, malzeme ve hizmet bedel
lerini bir taraftan bütçeye varidat, diğer taraf
tan ilgili idare bütçesine tahsisat kaydetmeye 
Maliye Vekili mezundur. 

REÎS — Maddeyi reyinize arz ediyorum : 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 20. — a) 31 . VIII . 1956 tarihli 
ve 6831 sayılı Orman Kanununun 13 ve 64 ncü 
maddelerinin her yıl Ziraat Vekâleti bütçesine 
konulacak tahsisat miktarına ait hükmü, 

b) Ziraat Bankası Kanununda değişiklik 
yapılması hakmdaki 20 . V . 1955 tarihli ve 6617 
sayılı Kanunun 1 nci maddesinin (c) fıkrası 
hükmü, 

c) Halk Bankası ve halk sandıkları hak
kındaki 5652 sayılı Kanunda değişiklik yapıl
ması hakkındaki 3 . XII . 1956 tarihli ve 6854 
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sayılı Kanunun 2 nci maddesinin (a) fıkrası 
hükmü, 

d) 9 . VI . 1958 tarihli ve 7126 sayılı Si
vil Müdafaa Kanununun 37 nci maddesinin (a) 
fıkrası hükmü, 

e) Ziraat Odaları ve Ziraat Odaları Birliği 
hakkındaki 6964 sayılı Kanunun muvakkat 3 ncü 
maddesi hükmü, 

1960 bütçe yılında bu kanuna bağlı (A/l) 
ve (A/2) işaretli cetvellerde ilgili tertiplerine 
konulmuş miktarlar dâhilinde tatbik olunur. 

g) Turizm endüstrisini teşvik hakkındaki 
13 . V . 1953 tarihli ve 6086 sayılı Kanunun 
30 ncu maddesinin teşkil olunan fona her yıl-
yapılacak tediyeye ait hükmü, 

h) Muhafazasına lüzum kalmıyan evrak ve 
vesaikin imha edilmesi hakkındaki 26 . I I I . 1956 
tarihli ve 6696 sayılı Kanun hükmü, 

1960 bütçe yılında tatbik olunmaz. 
REÎS — Maddeyi reyinize arz ediyorum : 

Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 21. — Sürekli görevle yabancı 
memleketlerde bulunan memurlara yapılacak dö
viz tediyeleri 1 . III . 1959 tarihinden evvelki 
döviz miktarlarını aşamaz. Memleket emsallerini 
tesbite dair 4991 sayılı Kanunun hükmü mah
fuzdur. 

REÎS — Maddeyi kabul edenler... Etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 22. — 27 . II . 1959 tarihli ve 
7236 sayılı Kanunun emekli keseneği ve karşı
lıkları hakkındaki muvakkat 2 nci maddesi hük
mü 1960 malî yılında da tatbik olunur. 

REÎS — Maddeyi kabul edenler... Etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. 

1960 yılı bütçesinin hayırlı olması temenni
siyle, bugün saat 15 te toplanılmak üzere înikadı 
kapatıyorum. 

Kapanma saati: 0,55 
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Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları Türk Anonim Şirketi Kanununa ikinci defa verilen reylerin 

neticesi 
(Kanun kabul edilmiştir.) 

ADIYAMAN 
Sait Ağar 
Şefik San 
Sırrı Turanlı 
Ali Yaşar 
AFYON KARAHİSAR 
Rıza Çerçel 
Arif Demirer 
Mustafa öztürk 
Osman Talu 
Necati Topcuoğlu 
Orhan Uygun 
Murad Âli Ülgen 

AĞRI 
Halis öztürk 
Şeref Saraçoğlu 
Celâl Yardımcı 
Selim Yatağan 

AMASYA 
Faruk Çöl 
Kemal Eren 
Hâmit Koray 
Nazifi Şerif Nabel 
Ismtt Olgaç 
Hüseyin özbay 

ANTALYA 
Kenan Akmanlar 
Sadık Erdem 
Attilâ Konuk 
Burha nettin Onat 
İbrahim Subaşı 
Ahmet Tokuş 
Yaşar Yazıcı 

ARTVİN 
Mecit Bumin 
Hilmi Çeltikçioğlu 

Âza adedi 
Rey verenler 

Kabul edenler 
Reddedenler 
Müstenkifler . 

Reye iştirak etmiyenler 
Münhal mebusluklar 

: 610 
361 
360 

1 
0 

226 
23 

[Kabul edenler] 
Eyüp Doğan 
Yaşar Gümüşel 

AYDIN 
Fethi Batur 
Hüsamettin Coşkun 
Necati Celim 
Namık Gedik 
Nail Geveci 
Nihat îyriboz 
Piraye Levent 
Etem Menderes 
Ekrem Torunlu 
Cevat Ülkü 

BALIKESİR 
Vacid ARfiTia. 
Esat Budakoğlu 
Muzaffer Emiroğlu 
Mekki Said Esen 
Ali İleri 
Halil îmre 
Mücteba Iştın 
Arif Kalıpsızoğlu 
Ahmet Kocabıyıkcğ'u 
Faik Ocak 
Fuat Onat 
M. Halûk Timurtaş 
Muharrem Tuncay 
Sırrı Yırcalı 
Sıtkı Yırcah 

BİLECİK 
Ertuğrul Çol.k 
Mehmet Erdem 
Şevki Hasırcı 

BİNGÖL 
Sait Göker 
Ekrem Yıldız 

BİTLİS 
Nusrettin Barut 
Rifat Bingöl 
Selâhattin İnan 

BOLU 
Reşat Akşemsettinoğlu 
Servet Bilir 
Zuhuri Danışman 
Mithat Dayıoğlu 
Mahmut Güçbilmez 
İhsan Gülez 
Kadir Kocaeli 
Nezih Tütüncüoğlu 

BURDUR 
Behçet Kayaalp 

BURSA 
Hüseyin Bayrı 
Müfit Erkuyumcu 
Agâh Erozan 
Sadettin Karacabey 
Salâhaddin Krracagil 
Mazlum Kayalar 
Recep Kırım 
Hulusi Köymen 
Halûk Şaman 
Yekta Teksel 
Hilâl Ülman 
Kenan Yılmaz 

ÇANAKKALE 
Nureddin Fuad Alp-
kartal 
Halim Alyot 
Emin Kalafat 
Ahmet Hamdi Sezen 
Nuri Togay 
Nahit Ural 

Fatin Rüştü Zorlu 
ÇORUM 

Sedat Baran 
Mustafa Kemal Biber-
oğlu 
Hamdi Bulgurlu 
Ali Dedeknrgınoğlu 
Kemal Erdem 
Yakup Gürsel 
Fevzi Hacırecepoğlu 
Cevat Köstekçi 
Hüseyin Ortakçı oğlu 
Kemâl Terzioğlu 

DENİZLİ 
Baha Akşit 
Turan Bahadır 
Ali Çobanoğlu 
İsmail Hr.dımlıoğlu 
Ali Rıza Karaca 
Mehmet Karasan 
A. Hamdi Sancar 
Refet Tavashoğlu 

DİYARBAKIR 
Fikri Arığ 
Tahsin Cahit Çubukçu 
Kâmil Tayşi 
Hâmid Zülfü Tiğrel 
Halil Turgut 
Hüseyin Ülkü 

EDİRNE 
Rasih Gürkan 
Nurettin Manyas 
Rükneddin Nısuhioğlu 
Sabahattin Parsoy 
Mükerrem Sarol 
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ERZİNCAN 
Hüseyin Şahin 

ERZURUM 
Osman Alihocagil 
Rıfkı Salim Barçak 
Sabri Erduman 
Şevkli Erker 
Abdülkadir Eryurt 
Melik Fırat 
Sait Kantarel 
Hasan Numanoğlu 
Münip özer 
Fethullah Taşkesenlioğb 
Rıza Topcuoğlu 
Mustafa Zeren 

ESKİŞEHİR 
Halil. Akkurt 
Mustafa Çürük 
Hamit Dedelek 
Hasan Polatkan 
Abidin Potuoğlu 
Hicri Sezen 

GAZIANTEB 
Ekrem Oenani 
İhsan Daî 
Bahadır Dülger 
Samih İnal 
Süleyman Kuranel 
Ali Ocak 
Nedim Ökmen 
Cevdet San 
Ali Şahin 
Salâhattin Ünlü 

GİRESUN 
Sadık Altıncan 
Hamdi Bozbağ 
Ali Naci Duyduk 
Hayrettin Erkmen 
Mustafa llemiş 
Tahsin İnanç 
Doğan Köymen 
Mazhar Şener 

İÇEL 
Mehmet Dölek 
Hüseyin Fırat 
Sami Göknar 
İbrahim Gürgen 
Yakup Kar bulut 
Refik Koraltan 
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Hidayet Sinanoğlu 
Niyazi Soydan 

İSPARTA 
Kemal Demiralay 
Ali LâtJiaoğlu 
Hamdi Ongun 
Tevfik Tığlı 

1.TANBUL 
tsak Altabev 
Nazmi Ataç 
Arslan Nihad Bekdik 
Faruk Nafiz Çamlıbel 
Sedat Çetintaş 
Muhlis Erdener 
Selim Erengil 
Hüsamettin Giray 
Ayşe Günel 
Rüştü Güneri 
Mehmet Gürpınar 
M. Faruk Gürtunca 
Aleksandros Hacopulos 
Ali Harputlu 
Hadi Hüsman 
Enver Kaya 
Mucip Kemalyeri 
Lûtfi Kırdar 
Nizam ettin Kırşan 
Nihat Halûk Pepeyi 
Mithat Perin 
Celâl Ramazanoğlu 
Yusuf Salman 
İbrahim Sevel 
Zakar Tarver 
Necla Tekinel 
Nazlı Tlabar 
Fahrettin Ulaş 
Nuri Yaırıut 
Tahsin Yazıcı 
Hristaki Yoannidis 
Mahmut Yüksel 

tZMtR 
Sebati Acun 
Danynl Akbel 
Selâhnttin Akçiçek 
Abdullah Aker 
Perihan Arıburun 
Enver Dündar Başar 
Behzat Bildin 
Mu ° mm er Çavuşoğlu 
Sadık Giz 
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Necdet Davran 
Osman Kapanı 
Ekmel Kavur 
Rauf Onursal 
Nuriye Pınar 
Kemal Serdaroğlıı 
tlhan Sipahioğlu 
Vamık Tayşi 
Fevzi Uçaner 

KASTAMONU 
Muzaffer Akdoğanlı 
Basri Aktaş 
Nâzım Batur 
Süleyman Çağlar 
Himi Dura 
Şükrü Esen 
Ali Gözlük 
Münif Islâmoğlu 
Hadi Tan 

KAYSERİ 
Fikri Apaydın 
Ömer Başeğmez 
Kâmil Gündeş 
Servet Hacıpaşaoğlu 
Osman Kavuncu 
İbrahim Kirazoğlu 
Ali Rıza Kılıçkale 
Fahri Köşkeroğlu 
Hakkı Kurmel 
Durdu Turan 

KIRKLARELİ 
Şefik Bakay 
Mehmet Ali Ceylân 
Avni S akman 
Dündar Tekand 

KOCAELİ 
Ömer Cebeci 
Dursun Erol 
Nüzhet tlnat 
Sadettin Yalım 

KONYA 
İshak Avni Akdağ 
Mustafa Bağrıaçık 
Osman Bibioğlu 
Remzi Birand 
Reyhan Gökmenoğlu 
Muhittin Güzelkılınç 
Ali Saim Kaymak 
Hulki Âmil Keymen 
Ahmet Koyuncu 

Tarık Kozbek 
Himmet Ölçmen 
Mustafa Runyun 
Sabahattin Sayın 
Sami Soylu 
Ömer Şeker 
Nafiz Tahralı 

KÜTAHYA 
Mehmet Diler 
İbrahim Germeyanoğlu 
Ahmet İhsan Gürsoy 
İrfan Haznedar 
S. Süruri Nasuhoğlu 
Kemal özer 
Emin Topaler 

MANİSA 
Samet Ağaoğlu 
Sezai Akdag 
Atıf Akın 
Selim Akis 
Semi Ergin 
Nafiz Körez 
Muzaffer Kurbanoğlu 
Sudi Mıhçıoğlu 
Orhan Ocakoğlu 
Cevdet özgirghı 
Cemil Şener 
İhsan Yalkm 

MUĞLA 
Burhan Belge 
Zeyyat Mandalinci 
Nuri özsan 
Sadi Pekin 
Turgut Topaloğlu 

MUŞ 
Şemsi Ağaoğlu 
Şefik Çağlayan 
Giyasettin Emre 

NEVŞEHİR 
Necmeddin önder 
Hasan Hayati Ülkün 
Zihni Üner 

NİĞDE 
Medeni Berk 

RİZE 
Hüseyin Agun 
İzzet Akçal 
Osman Kavrakoğlu 
Mehmet Fahri Mete 
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Ahmet Morgil 
Muzaffer Önal 

SAKARYA 
Nüzhet Akın 
Tacettin Barış 
Hamdi Başak 
Selâmi Dinçer 
Hamza Osman Erkan 
Baha Hun 
Rifat Kadızade 
Nusret Kirişcioğlu 

SAMSUN 
Ekrem Anıt 
Naci Berkman 
Salim Çonoğlu 
Necmettin Doğuyıldızı 
Abdullah Eker 
Ömer Güriş 

1 : 5 0 28.2 
Tevfik îleri 
Abdullah Keleşoğlu 
Asaf Saraçoğlu 
Fikri Şen 
Hamdi Tekay 
Ferid Tüzel 
Şükrü Uluçay 
Nüzhet Ulusoy 

SîtRD 
Suat Bedük 
Baki Erden 
Mehmet Daim Süalp 

SÎNOB 
Nusret. Kuruoğlu 
Hamdi Özkan 
Mahmut Pınar 
Muharrem Tansel 
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TEKİRDAĞ 

Nurettin Aknoz 
Zeki Erataman 
Hasan Gürkan 
îsmail özdoyuran 
Ahmet Paker 

TEABZON 
Halûk Çulha 
Fikri Karanis 
Osman Nuri Lermioğlu 
Hasan Polat 
Salih Zeki Ramoğlu 
Pertev Sanaç 
ismail Şener 
Mustafa Reşit Tarakçı-
oğlu 

YOZGAD 
Talât Alpay 

Mahmut Ataman 
Atıf Benderlioğlu 
Sefer Eronat 
Ömer Lûtfi Erzurum-
luoğlu 
M uman Kurban 
Fuat Nizamoğlu 
Nazım Tanıl 

ZONGULDAK 
Abdullah Akın 
Sebatı Ataman 
Cemal Zühtü Aysan 
Suat Başol 
Ali Kaya 
Tahir öktem 
Necati Diken 
Hulusi Timur 
Hüseyin Ulus 

[Reddedenler] 
BURDUR 

Osman Eroğlu 

Beye iştirak etmiyenler 
ADANA 

Nevzat Arman 
Suphi Baykam 
Kâzım Bozdoğan 
Hamza Eroğl" 
Mehmet Geç'oğlu 
Kasım Gülek 
Ahmet Karamüftüoğlu" 
Saim Karaömerlioğlu 
Melih Kemal Küçükte-
pepmar 
Ali Menteşoğlu 
Muslihittin Yılmaz Mete 
Hamdi öner 
Kemal Sarıibrahimoğlu 
Kemal Satır 
Rıza Tekeli 
Turgut Yeğenağa 

ADIYAMAN 
Gani Gürsoy 
AFYON KARAHÎSAR 
Orhan Kökten 
Kemal özçoban 
Gazi Yiğitbaşı (î.) 

AĞRI 
Kasım Küfrevi 

ANKARA 
Muammer Akpınar 
tsmail Rüştü Aksal 
Osman Alişiroğlu 
Hüseyin Balık 
Hıfzı Oğuz Bekata 
Fuat Börekçi 
Mehmet Ali Ceritoğlu 
Nuri Ciritoğlu 
Recep Dengin 
Avni Doğan 
Bülent Ecevit 
Übeyde Elli 
Halil Sezai Erkut 
tbrahim îmirzalıoğlu 
tsmail înan 
tbrahim Saffet Omay 
tlyas Seçkin 
Selim Soley 
Hasan Tez 
Ahmet Üstün 
Mustafa Yeşil 

ANTALYA 
Mehmet Ak 
Adnan Selekler 

BÎLECÎK 
Yümnü Üresin (î.) 

BİNGÖL 
Mustafa Nuri Okcuoğlu 

BURDUR 
Fethi Çelikbaş 
Âlim Sipahi 

BURSA 
Necdet Azak 
Nurullah îhsan Tolon 

ÇANAKKALE 
Servet Sezgin 

ÇANKIRI 
Dursun Akcaoğlu 
Ferhan Arkan 
A. Kemal Barlas 
Naşit Fırat 
Kâmil Tabak 
Ethem Yalçmalp 

DİYARBAKIR 
Sezai Demiray 

Nuri Onur 
Mehmed Hüsrev Ünal 

ELÂZIĞ 
Mustafa Altındoğan 
Celâl Dora 
Fahri Karakaya 
Hürrem Müftügil 
Nâzım öztürk 
îsmail Hakkı Talny 

ERZİNCAN 
Rauf Bayındır 
Nusret Safa Coşkun 
Cemal Işık 
Âdil Sağıroğlu 
Naci Yıldırım 

ERZURUM 
Mehmet Eyüboğlu 

ESKİŞEHİR 
Muhtar Başkurt 

GÜMÜŞANE 
Necati Alp 
Necmettin Coşnr 
Sabahattin Kadirbey-
oğlu 
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Avni Karaman 
Hüsrev Polat 
Nihat Sargınalp 

HAKKÂRİ 
Übeydullah Seven 

HATAY 
îhsan Ada 
Ahsen Aral 
Rifat Bahadır 
İzzettin Çilli 
Ali Şelhum Devrim (1.) 
Ahmet Sırrı Hocaoğlu 
Hasan ikiz 
inayet Mursaloğlu 
Ömer Fevzi Reşa 

İÇEL 
Rüştü Çetin 

İSPARTA 
Said Bilgiç 

İSTANBUL 
Celâl Bayar (Reisicum
hur) 
Ali Fuad Cebesoy 
Adnan Menderes (Baş
vekil) 
Mıgııdıç Şellefyan 
Necmi Nuri Yücel 

IZMÎR 
Necdet Incekara 
Selim Ragıp Emeç (I.) 
Behçet Uz 
Ahmet Ünal 

' KARS 
Fevzi Aktaş 
Sırrı Atalay 
Şemsettin Ataman (t.) 
Hasan Erdoğan 
Turgut Göle 
Kemal Güven 
Mehmet Ilazer 
Rasim ilker 
Behram öcal 
ibrahim Us 
Osman Yeltekin 
Ali Yeniaras 

KAYSERÎ 
Ebufcekir Develioğlu 

t : 50 28.2 
KIRKLARELİ 

Hüsnü Yaman 
KIRŞEHİR 

Osman Bölükbaşı 
Osman Canatan 
Hayri Çopuıoğlu 
Fazıl Yalçın 

KOCAELİ 
Cemal Tüzün 

KONYA 
Abdürrahman Fahri 
Ağaoğlu 
Hamdi Ragıp Atademir 
Sıtkı Salim Burçak 
Halil özyörük 

MALATYA 
Nurettin Akyurt 
Mehmet Delikaya 
Ahmet Fırat 
ismet inönü 
Mehmet Kartal 
Kâmil Sürenkök 
Mehmet Zeki Tulunay 
Tevfik Ünsalan 
Nüvit Yetkin 

MANİSA 
Nebil Sadi Altuğ 
Hikmet Bayur 

MARAŞ 
Kemal Aksüyek 
Kemali Bayazıt 
Nusret Durakbaşa 
Hasan Fehmi Evliya 
Halil Gürün 
Hilmi Soydan 
Emin Soysal 
Mehmet Şişman 
Abdullah Yaycıoğlu 

MARDİN 
Mehmet Ali Arıkan 
Mehmet Kâmil Boran 
Vahap Dizdaroğlu 
Şevket Dursun 
Halim Kermooğlu 
Hasan Reşit Tankut 
Selim Telliağaoğlu 
Aziz Uras 

.1960 e - â 
MUĞLA 

Turhan Akarca 
MUŞ 

Zeki Dede 
NEVŞEHİR 

Münib Hayri Urgüblü 
NİĞDE 

Asım Eren 
Rifat Gürsoy 
Ali Gürün 
ismail Güven 
Vedat Mengi 
Şefik Refik Soyer 

ORDU 
Eşref Ayhan 
Münir Ekşi 
Ferda Güley 
Şevket Koksal 
Zeki Kumrulu 
Arif Hikmet Onat 
Kahraman Sağra 
Muammer Tekin 
Atıf Topal oğlu 
Hüsrev Yürür 

SİİRD 
Veysi Oran 
Fikri Şendur 

SINOB 
Ömer özen 

SİVAS 
Halim Ateşalp 
Rahmi Çeltekli 
Nüzhet Çubukçu 
Hasan Değer 
Turhan Feyzioğlu 
Necati Ilter 
Edip tmer 
Ahmet Kangal 
Kâmil Kırıkoğlu 
Yalçın Kocabay 
Şinasi Moran 
Cemil özcan 
Süleyman özsever 
Nazmi Yaraş 
Ahmet Yılmaz 

TEKİRDAĞ 
Ali Çakır 

TOKAD 
Faruk Ayanoğlu 
Sıtkı Eken 
Keramettin Gençler 
Ahmet Ispirli 
Şahap Kitapçı 
Mustafa Lâtifoğlu 
Reşit önder 
Bekir Şeyhoğlu 
Rıza Ulusoy 
Dâniş Yurdakul 

TRABZON 
Sabri Dilek 
Mahmut Goloğlu 
Selâhattin Karayavuz 
Osman Turan (I.) 

TUNCELİ 
Hızır Aydın 
Arslan Bora 
Fethi Ülkü 

URFA 
Osman Ağan 
Atalay Akan 
M. Yaşar Alhas 
Aziz G okkan 
tbrahim Etem Karaka-
pıcı 
Esat Mahmut Karakurt 
Abdullah Köksel 
Abdürrahman Odabaşı 
Ömer Yüksel 

UŞAK 
Ali Rıza Akbıyıkoğlu 
Adnan Çalıkoğlu 
Rıza Salıcı 
Avni Ural 

VAN 
Abdülvahap Altmkay-
nak 
Tevfik Doğuışıker 
Sait Erdinç 
Ferid Melen 

ZONGULDAK 
Necati Tanyolaç 
Mustafa Saraç 
Avni Yurdabayrak 
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[Münhal mebusluklar] 
Ankara 
Artvin 
Aydın 
Bursa 

6 
1 
1 
1 

Denizli 
Edirne 
Eskişehir 
İstanbul 
Kastamonu 

1 
1 
1 
2 
1 

Kırklareli 
Kocaeli 
Konya 
Kütahya 
Muğla 

1 
1 

rl 

1 
1 

Sinob 
Van 
Yozgad 

1 
1 
1 

— 
23 



1 : 5 0 28.2.1960 0 : 2 
Vakıflar Umum Müdürlüğü 1960 malî yılı Bütçe Kanununa verilen reylerin neticesi 

(Kanun kabul edilmiştir.) 
Âza adedi 

Rey verenler 
Kabul edenler 

Reddedenler 
Müstenkifler 

Reye iştirak etmiyenler 
Münhal mebusluklar 

• 610 
349 
278 

71 
0 

238 
23 

[Kabul edenler] 
ADIYAMAN 

Sait Ağar 
Sırrı Turanlı 
Ali Yaşar 
AFYON KARAHÎSAR 
Rıza Çerçel 
Arif Demirer 
Orhan Kökten 
Mustafa öztürk 
Osman Talu 
Orhan Uygun 
Murad Âli Ülgen 

AĞRI 
Şeref Saraçoğlu 
Selim Yatağan 

AMASYA 
Faruk Çöl 
Nazif i Şerif Nabel 
îsmet Olgaç 
Hüseyin özbay 

ANKARA 
Hüseyin Balık 
Ahmet Üstün 

ANTALYA-
Mehmet Ak 
Kenan Akmanlar 
Attilâ Konuk 
Burha nettin Onat 
İbrahim Subaşı 
Yaşar Yazıcı 

AYDIN 
Fethi Batur 
Namık Gedik 
Nail Geveci 
Nihat îyriboz 
Etem Menderes 

Cevat Ülkü 
BALIKESİR 

Esat Budakoğlu 
Muzaffer Emıroğlu 
Mekki Said Esen 
Ali ileri 
Halil İmre 
Mücteba Iştın 
Ahmet Kocabıyıkoğlu 
Faik Ocak 
Fuat Onat 
M. Halûk Timurtaş 
Muharrem Tuncay 
Sırrı Yırcalı 
Sıtkı Yırcalı 

BİLECİK 
Ertuğrui Çolak 
Mehmet Erdem 
Şevki Hasırcı 

BİTLİS 
llifat Bingöl 

BOLÜ 
Reşat .Akşemsettinoğlu 
Servet Bilir 
Zuhuri Danışman 
Mithat Dayıoğlu 
İhsan Gülez 
Kadir Kocaeli 
Nezih Tütüncüoğlu 

BURSA 
Necdet Azak 
Hüseyin Bayrı 
Müfit Erkuyumcu 
Agâh Erozan 
Salâhaddin Karacagü 
Mazlum Kayalar 

Halûk Şaman 
Yekta Teksel 
Hilâl Ülman 
Kenan Yılmaz 

ÇANAKKALE 
Nureddin Fuad Alp-
kartal 
Servet Sezgin 
Nuri Togay 
Nahit Ural 
Fatin Rüştü Zorlu 

ÇORUM 
Sedat Baran 
Mustafa Kemal Biber-
oğlu 
Ali Dedekargmoğlu 
Kemal Erdem 
Yakup Gürsel 
Fevzi Hacırecepoğlu 
Cevat Köstekçi 

DENİZLİ 
Baha Akşit 
Turan Bahadır 
Ali Çobanoğlu 
ismail Hadımlıoğlu 
Ali Rıza Karaca 
A. Hamdı Sancar 

DİYARBAKIR 
Hâmid Ztilfü Tigrel 

EDİRNE 
Nurettin Manyas 
Rükneddin Nasuhioğlu 
Mükerrem, Sarol 

EfcÂZ'ö 
Mustafa JUtındoğan 
ismail Hakkı Talay 

ERZURUM 
Osman Alihocagil 
Rıfkı Salim Burçak 
Şevki Erker 
Mehmet Eyüboğlu 
Melik Fırat 
Sait Kantarel 
Hasan Numanoğlu 
Münip özer 
Fethullah Taşkesenlioğlu 
Rıza Topçuoğlu 
Mustafa Zeren 

ESKİŞEHİR 
Halil Akkurt 
Mustafa Çürük 
Hamit Dedelek 
Hasan Polatkan 
Abidin Potuoğlu 
Hicri Sezen 

GAZİANTEB 
ihsan Daî 
Süleyman Kuranel 
Ali Ocak 
Nedim ökmen 
Ali Şahin 

GİRESUN 
Sadık Altuıcan 
Tîamdi Bozb.ığ 
Ali Naci Duyduk 
Hayrettin Erkmen 
Tahsin inanç 
Doğan Köynıeıı 
Mazhar Şener 

İÇEL 
Mehmet Dölek 
Hüseyin Fırat 
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Sami Göknar 
ibrahim Gürgen 
Yakup Karabulut 
Refik Koraltan 
Niyazi Soydan 

tSFAETA 
Kemal Demiralay 
Ali Lâtifaoğlu 
Hamdi Ongun 
Tevfik Tığlı 

İSTANBUL 
tsak Altabev 
Nazmi Ataç 
Arslan Nihad Bekdik 
Ali Fuad Cebesoy 
Faruk Nafiz Çamlıbel 
Sedat Çetintaş 
Muhlis Erdener 
Selim Erengil 
Ayşe Günel 
Rüştü Güneri 
Mehmet Gürpınar 
Aleksandros Hacopulos 
Ali Harputlu 
Hadi Hüsman 
Enver Kaya 
Lûtfi Kırdar 
Nizamettin Kırşan 
Yusuf Salman 
İbrahim Sevel 
Zakar Tarver 
Neçlâ Tekinel 
Fahrettin Ulaş 
Nuri Yamut 
Tahsin Yazıcı 
Hristaki Yoannidis 

ÎZMÎR 

Danyal Akbel 
Abdullah Aker 
Enver Dündar Başar 
Behzat Bilgin 
Muammer Çavuşoğlu 
Necdet Incekara 
Kemal Serdaroğlu 
tlhan S'pıhioğlu 
Vamık Tayşi 

İ .: 50 28 
KASTAMONU 

Muzaffer Akdoğanh 
Basri Aktaş-
Nâzım Batur 
Süleyman Çağlar 
Hilmi Dura 
Münif îslâmoğlu 
Hadi Tan 

KAYSERİ 
Ömer Başeğmez 
Kâmil Gündeş 
Servet Hacıpaşaoğlu 
Osman Kavuncu 
İbrahim Kirazoğlu 
Ali Rıza Kılıçkale 
Hakkı Kurmel 
Durdu Turan 

KIRKLARELİ 
Şefik Bakay 
Mehmet Ali Ceylân 
Avni Sakman 
nüsnü Yaman 

KOCAELİ 
Ömer Cebeci 
Dursun Erol 
Cemal Tüzün 
Nüzhet Unat 
Sadettin Yalım 

KONYA 
İshak Avni Akdağ 
Mustafa Bağrıaçık 
Osman Bibioğlu 
Remzi Birand 
Sıtkı Salim Burçak 
Reyhan Gökmenoğlu 
Muhittin Güzelkılmç 
Ali Saim Kaymak 
Ahmet Koyuncu 
Sabahattin Sayın 
Sami Soylu 
Nafiz Tahralı 

KÜTAHYA 
Mehmet Diler 
Ahmet İhsan Gürsoy 
İrfan Haznedar 
S. Süruri Nasuhoğlu 

2.1960 C : 2 
Emin Topaler 

MANİSA 
Samet Ağaoğlu 
Sezai Akdağ 
Selim Akis 
Nebil Sadi Altuğ 
Muzaffer Kurbanoğlu 
ihsan Yalkm 

MUĞLA 
Turhan Akarca 
Zeyyat Mandalinci 
Nuri özsan 
Sadi Pekin 
Turgut Topaloğlu 

MUŞ 
^efik Çağlayan 
Giyasettin Emre 

NEVŞEHİR 
Necmeddin önder 
Hasan Hayati Ülkün 
Münib Hayri Ürgüblü 

NİĞDE 
Medeni Berk 
Ali Gürün 

RİZE 
Hüseyin Agun 
tzzet Akçal 
Mehmet Fahri Mete 
Ahmet Morgil 
Muzaffer önal 

SAKARYA 
Tacettin Barış 
Hamdi Başak 
Selâmi Dinçer 
Hamza Osman Erkan 
Baha Hım 
Rifat Kadızade 

SAMSUN 
Ekrem Anıt 
Naci Berkman 
Salim Çonoğlu 
Necmettin Doğuyıldızı 
Abdullah Eker 
Ömer Güriş 
Tevfik îleri 
Abdullah Keleşoğlu 

Asaf Saraçoğlu 
Fikri Şen 
Hamdi Tekay 
Ferid Tüzel 
Nüzhet Ulusoy 

SltRD 
Mehmet Daim Süalp 
Fikri Şendur 

SİNOB 
Ömer özen 
Hamdi Özkan 
Mahmut Pınar 
Muharrem Tansel 

TEKİRDAĞ 
Nurettin Aknoz 
Ali Çakır 
Zeki Erataman 
Hasan Gürkan 
İsmail özdoyuran 
Ahmet Paker 

TRABZON 
Mahmut Goloğlu 
Selâhattin Karayavuz 
Salih Zeki Ramoğlu 
Pertev Sanaç 
İsmail Şener 
Mustafa Reşit Tarakçı-
oğlu 

URFA 
Ömer Yüksel 

YOZGAD 
Talât Alpay 
Atıf Benderlioğlu 
Sefer Eronat 
Numan Kurban 
Fuat Nizam oğlu 
Nazım Tanıl 

ZONGULDAK 
Abdullah Akın 
Sebati Ataman 
Cemal Zühtü Aysan 
Suat Başol 
Ali Kaya 
Tahir öktem 
Necati Tanyolaç 
Hulusi Timur 
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[Reddedenler] 
ADANA 

Nevzat Arman 
Suphi Baykam 
Kâzım Bozdoğan 
Hamza Eroğlu 
Kasım Gülek 
Ahmet Karamüftüoğlu 
Saim Karaömerlioğlu 
Ali Menteşoğlu 
Rıza Tekeli 
Turgut Yeğenağa 

ANKARA 
Osman Alişirofilu 
Mehmet Ali Ceritoğlu 
Übeyde Elli 
Halil Sezai Erkut 
ibrahim Imirzalıoğlu 
Ilyas Seçkin 
Selim Soley 
Hasan Tez 
Mustafa Yeşil 

BİNGÖL 
Mustafa Nuri Okcuoğlu 

ADANA 
Mehmet Geçioğlu 
Melih Kemal Küçükte-
pepınaı 
Muslihittin Yılmaz Mete 
Hamdi öner 
Kemal Sarıibrahimoğlu 
Kemal Satır 

ADIYAMAN 
Gani Gürsoy 
Şefik San 
AFYON KARAHÎSAR 
Kemal özçoban 
Necati Topcuoğlu 
Gazi Yiğitbaşı (î.) 

AĞRI 
Kasım Küfrevi 
Halis öztürk 
Celâl Yardımcı 

AMASYA 
Kemal Eren 

BURDUR 
Alim Sipahi 

ÇANKIRI 
Dursun Akçaoğlu 
Ferhan Arkan 
A. Kemal Barlas 
Ethem Yalçinalp 

ELAZIĞ 
Hürrem Müftügil 

ERZİNCAN 
Nusret Safa Coşkun 

GÜMÜŞANE 
Necati Alp 

HATAY 
İhsan Ada 
Hasan ikiz 
Ömer Fevzi Reşa 

KIRŞEHİR 
Osman Bölükbaşı 
Osman Canatan 

MALATYA 
Nurettin Akyurt 
Mehmet Delikaya 
Ahmet Fırat 

[Reye iştirak 
Hâmit Koray 

ANKARA 
Muammer Akpınar 
ismail Rüştü Aksal 
Hıfzı Oğuz Bekata 
Fuat Börekçi 
Nuri Cirit oğlu 
Recep Dengin 
Avni Doğan 
Bülent Ecevit 
ismail inan 
İbrahim Saffet Omay 

ANTALYA 
Sadık Erdem 
Adnan Selekler 
Ahmet Tokuş 

ARTVİN 
Mecit Bumin 
Hilmi Çeltikçioğlu 
Eyüp Doğan 
Yaşar Gümüşel 

Kâmil Sürenkök 
Mehmet Zeki Tulunay 

MARAŞ 
Kemal Aksüyek 
Hilmi Soydan 
Emin Soysal 

MARDİN 
Mehmet Ali Arıkan 
Mehmet Kâmil Boran 
Vahap Dizdaroğlu 
Şevket Dursun 
Halim Kermooğlu 
Hasan Reşit Tankut 
Selim Telliağaoğlu 

NİĞDE 
Asım Eren 
Rifat Gürsoy 
Şefik Refik Soyer 

ORDU 
Ferda Gülay 

SİVAS 
Rahmi Çeltekli 
Yalçın Kocabay 

etmiyenler] 
AYDIN 

Hüsamettin Coşkun 
Necati Celim 
Piraye Levent 
Ekrem Torunlu 

BALIKESİR 
Vacid Asena 
Arif Kalıpsızoğlu 

BİLECİK 
Yümnü Üresin (I.) 

BİNGÖL 
Sait Göker 
Ekrem Yıldız 

BİTLİS 
Nusrettin Barut 
Selâhattin inan 

BOLU 
Mahmut Güçb'lmez 

BURDUR 
Fethi Çelikbaş 
Osman Eroğlu 

Cemil özcan 
Nazmi Yaraş 

TOKAD 
Faruk Ayanoğlu 
Mustafa Lâtifoğlu 
Reşit önder 
Bekir Şeyhoğlu 
Dâniş Yurdakul 

TUNCELÎ 
Arslan Bora 

URFA 
Osman Ağan 
M. Yaşar Alhas 
Aziz Gökkan 
ibrahim Etem Karaka-
pıcı 
Esat Mahmut Karakurt 
Abdullah Köksel 

VAN 
Abdülvahap Altınkay-
nak 
Sait Erdinç 
Ferid Melen 

Behçet Kayaalp 
BURSA 

Sadettin Kaıacabey 
Recep Kırım 
Hulusi Köymen 
Nurullah îh.̂ an Tolon 

ÇANAKKALE 
Halim Alyot 
Emin Kalafat 
Ahmet Hamdi Sezen 

ÇANKIRI 
Naşit Fırat 
Kâmil Tabak 

ÇORUM 
Hamdi Bulgurlu 
Hüseyin Ortakcıoğlu 
Kemâl Terzioğlu 

DENİZLİ 
Mehmet Kar. san 
Refet Tavaslıoğlu 
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DİYARBAKIR 
Fikri Arığ 
Tahsin Cahit Çubukçu 
Sezai Demiray 
Nuri Onur 
Kâmil Tayşi ( t ) 
Halil Turgut 
Hüseyin Ülkü 
Mehmed Hüsrev Ünal 

EDİRNE 
Rasih Gürkan 
Sabahattin Parsoy 

ELÂZIĞ 
Celâl Dora 
Fahri Karakaya 
Nâzım öztürk 

ERZİNCAN 
Rauf Bayındır 
Cemal Işık 
Âdil Sağıroğlu 
Hüseyin Şahin 
Naci Yıldırım 

ERZURUM 
Sabri Erduman 
Abdülkadir Eryurt 

ESKİŞEHİR 
Muhtar Başkurt 

GAZlANTEB 
Ekrem Cenani 
Bahadır Dülger 
Samih inal 
Cevdet San 
Salâhattin Ünlü 

GÎRESUN 
Mustafa Ilemiş 

GÜMÜ}ANE 
Necmettin Coşar 
Sabahattin Kadirbey-
oğlu 
Avni Karaman 
Hüsrev Polat 
Nihat Sargınalp » 

HAKKÂRİ 
Übeydullah Seven 

HATAY 
Ahsen Aral 
Rifat Bahadır 
izzettin Çilli 
Ali Şelhum Devrim (I.) 
Ahmet Sırrı Hocaoğlu 

î : 50 28.2 
inayet Mursaloğlu 

İÇEL 
Rüştü Celin 
Hidayet Sinanoğlu 

İSPARTA 
Said Bilgiç 

İSTANBUL 
Celâl Bayar (Reisicum
hur) 
Hüsamettin Giray 
M. Faruk Gürtunca 
Mucip Kemalyeri 
Adnan Menderes (Baş
vekil) 
Nihat Halûk Pepeyi 
Mithat Perin (I.) 
Celâl Ramazanoğlu 
Mıgırdıç Şellefyan 
Nazlı Tlabar 
Necmi Nuri Yücel 
Mahmut Yüksel 

İZMİR 
Sebati Acun 
Selâhattin Akçiçek 
Perihan Arıbuıun 
Necdet Davran 
Selim Ragıp Emeç (I.) 
Sadık Giz 
Osman Kapani 
Ekmel Kavur 
Rauf Onursal 
Nuriye Pınar 
Fevzi Uçaner 
Behçet Uz 
Ahmet Ünal 

KARS 
Fevzi Aktaş 
Sırrı Atalay 
Şemsettin Ataman (I.) 
Hasan Erdoğan 
Turgut Göle 
Kemal Güven 
Mehmet Tlazer 
Rasim ilker 
Behram öcal 
ibrahim Us 
Osman Yeltekin 
Ali Yeniaras 

KASTAMONU 
Şükrü Esen 

.1960 C : 2 
Ali Gözlük 

KAYSERİ 
Fikri Apaydın 
Ebubekir Develioğlu 
Fahri Köşkeroğlu 

KIRKLARELİ 
Dündar Tekand 

KIRŞEHİR 
Hayri Çopuroğlu 
Fazıl Yalçın 

KONYA 
Abdürrahman Fahri 
Ağaoğlu 
Hamdi Ragıp Atademir 
Hulki Âmil Keymen 
Tarık Kozbek 
Himmet ölçmen 
Halil özyörük 
Mustafa Runyıın 
Ömer Şeker 

KÜTAHYA 
ibrahim Germeyanoğlu 
Kemal özer 

MALATYA 
ismet inönü 
Mehmet Kartal 
Tevfik Ünsalan 
Nüvit Yetkin 

MANİSA 
Atıf Akın 
Hikmet Bayur 
Şcmi Ergin 
Nafiz Körez 
Sudi Mıhçıoğlu 
Orhan Ocakoğlu 
Cevdet özgirgin 
Cemil Şener 

MARAŞ 
Kemali Bayazıt 
Nusret Durakbaşa 
Hasan Fehmi Evliya 
Halil Gürün 
Mehmet Şişman 
Abdullah Yaycıoğlu 

MARDİN 
Aziz Uras 

MUĞLA 
Burhan Belge 

MUŞ 
Şemsi Ağaoğlu 

Zeki Dede 
NEVŞEHİR 

Zihni Üner 
NİĞDE 

ismail Güven 
"Vedat Mengi 

ORDU 
Eşref Ayhan 
Münir Ekşi 
Şevket Koksal 
Zeki Kumrulu 
Arif Hikmet Onat 
Kahraman Sağra 
Muammer Tekin 
Atıf Topaloğlu 
Hüsrev Yürür 

RİZE 
Osman Kavrakoğlu 

SAKARYA 
Nüzhet Akın (I. Â.) 
Nusret Kirişcioğlu 

SAMSUN 
Şükrü Uluçay 

SIIRD 
Suat Bedük 
Baki Erden 
Veysi Oran 

SİNOB 
Nusret Kuruoğlu 

SİVAS 
Halim Ateşalp 
Nüzhet Çubukçu 
Hasan Değer 
Turhan Feyzioğlu 
Necati Ilter 
Edip Imer 
Ahmet Kangal 
Kâmil Kırıkoğlu 
Şinasi Moran 
Süleyman özsever 
Ahmet Yılmaz 

TOKAD 
Sıtkı Eken 
Keramettin Gençler 
Ahmet Ispirli 
Şahap Kitapçı 
Rıza Ulusoy 

TRABZON 
Halûk Çulha 
Sabri Dilek 
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Fikri Karanis 
Osman Nuri Lermioğlu 
Hasan Polat 
Osman Turan (t.) 

TUNCELİ 
Hızır Aydın 

Fethi Ülkü 

URFA 
Atalay Akan 
Abdurrahman Odabaşı 

UŞAK 
Ali Rıza Akbıyıkoğlu 

Adnan Çalıkoğlu 
Rıza Salıcı 
Avni Ural 

VAN 
Tevfik Doğuışıker 

YOZGAD 
Mahmut Ataman 

Ömer Lûtfi Erzurum-
luoğlu 

ZONGULDAK 
Necati Diken 
Mustafa Saraç 
Hüseyin Ulus 
Avni Yurdabayrak 

/Münhal mebushıklar] 
Ankara 
Artvin 
Aydın 
Bursa 

Denizli 
Edirne 
Eskişehir 
İstanbul 
Kastamonu 

Kırklareli 
Kocaeli 
Konya 
Kütahya 
Muğla 

Sinob 
Van 
Yozgad 

1 
1 
1 

23 
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Karayolları Umum Müdürlüğü 1960 yılı Bütçe Kanununa verilen reylerin neticesi, 

(Kattım kaluıl edilmiştir. 

ADIYAMAN 
Sait Ağar 
Ali Yaşar 
AFYON KARAHİSAR 
Arif Demirer 
Orhan Kökten 
Mustafa öztürk 
Orhan Uygun 
Murad Âli Ülgen 

AMASYA 
Hâmit Koray 
Nazifi Şerif Nabel 
ismet Olgaç 
Hüseyin özbay 

ANTALYA 
Mehmet Ak 
Kenan Akmanlar 
Sadık Erdem 
Attilâ Konuk 
Burhanettin Onat 
Adnan Selekler 
İbrahim Subaşı 
Ahmet Tokuş 
Yaşar Yazıcı 

ARTVİN 
Mecit Bumin 
Hilmi Çeltikçioğlu 
Eyüp Doğan 
Yaşar Gümüşel 

AYDIN 
Fethi Batur 
Necati Celim 
Namık Gedik 
Nail Geveci 
Nihat tyriboz 
Etem Menderes 
Cevat Ülkü 

Âza adedi : 6 0 
Rey verenler : 322 

Kabul edenler : 275 
Reddedenler : 47 
Müstenkifler : 0 

Reye iştirak etmiyenler : 265 
Münhal mebusluklar : 23 

[Kabul edenler] 
BALIKESİR 

Esat Budakoğlu 
Ali ileri 
Halil İmre 
Mücteba Iştın 
Ar̂ f Kalıpsızoğlu 
Faik Ocak 
Fuat Onat 
M. Halûk Timurtaş 
Muharrem Tuncay 
Sırrı Yırcalı 
Sıtkı Yırcah 

BİLECİK 
Ertuğrul Çolak 
Mehmet Erdem 
Şevki Hasırcı 

BİTLİS 
Rifat Biı göl 

LOLÜ 
Mahmut Güçbllmez 
İhsan Gülez 
Kadir Kocaeli 
Nezih Tütüncüoğlu 

BURSA 
Necdet Azak 
Hüseyin Bayrı 
Müfit Erkuyumcu 
Salâhaddin Kar cagil 
Mazlum Kayalar 
Hulusi Köymen 
Halûk Saman 
Nurullah ihsan Tolon 
Hilâl Ülmnn 
Kenan Yılmaz 

ÇANAKKALE 
Nuredlin Fuad Alp-
kartal 

Ahmet Hamdi Sezen 
Servet Sezgin 
Nuri Togay 
Nahit Ural 
Fatin Rüştü Zorlu 

ÇORUM 
Sedat Baran 
Mustafa Kemal Biber-
oğlu 
Hamdi Bulgurlu 
Ali Dedek:.rgı~oğlu 
Kemal Erdem 
Yakup Gürsel 
Fevzi Hacırecepoğlu 
Hüseyin Orta-cıoğlu 
Kemâl Terzüoğlu 

DENlZLÎ 
Baha Akşit 
Turan Bahadır 
Ali Çobanoğlu 
ismail Hadımlıoğlu 
Ali Rıza Ka aca 
Mehmet Karasan 
A. Hamdi Sancar 
Refet Tavaslıoğlu 

DİYARBAKIR 
Fikri Arığ 
Hâmid Zülfü Tigrel 
Hüseyin Ülkü 
Mehmed Hüsrev Ünal 

EDİRNE 
Rasih Gürkan 
Nurettfin Manyas 
Rüknedd n Nasuhioğlu 
Mükerrem Sarol 

ERZURUM 
Rıfkı Saîîm Bu:çak 

Şevkî Erker 
Rıza Topcuoğlu 
Mustafa Zeren 

ESKIŞLHIR 
Halil Akkurt 
Mustafa Çürük 
Hamit Dedelelı 
Hasan Polatkî:n 
Abidin Potuoğlu 
Hicri Sezen 

GAZlANTEB 
Ekrem Ce ani 
Samih inal 
Süleyman Kuraael 
Ali Ocak 
Nedim ökmen 
Cevdet San 

GİRESUN 
Sadık Altıncan 
flnmdi Bozb ğ 
Ali Naci Duyduk 
Hayrettin E. kmc n 
Mustafa Ilemiş 
Tahsin inanç 
Doğan Köymen 
Mazhar Şener 

HAKKÂRİ 
Übeydullah Seven 

İÇEL 
Mehmet Dölek 
TTüseyin Fırat 
Sami Göknar 
tbrahim Gürgen 
Niyazi Soydan 

İSPARTA 
Tevfik Tığlı 
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İSTANBUL 
îsak Altabev 
Nazmi Ataç 
Arslan Nihad Bekdik 
Ali Fuad Cebesoy 
Faruk Nafiz Çamhbel 
Sedat Çetintaş 
Muhlis Erdener 
Selim Erengil 
Ayşe Günei 
Rüştü Güneri 
Mehmet Gürpınar 
Aleksandros Hacopulos 
Ali Ilarputlu 
Hadi Hüsman 
Enver Kaya 
Mucip Kemalyeri 
Lûtfi Kırdar 
Nizamettin Kırşan 
İbrahim Sevel 
Zakar Tarver 
Necla Tekinel 
Nazlı Tlabar 
Hristaki Yoannidis 
Mahmut Yüksel 

IZMÎR 
Danyal Ak bel 
Abdullah Aker 
Behzat Bilgin 
Sadık Giz 
Necdet Incekara 
Osman Kapani 
Ekmel Kavur 
Rauf Onursal 
Nuriye Pınar 
Kemal Serdaroğlu 
ilhan Sipahioğlu 

KASTAMONU 
Muzaffer Akdoğanlı 
Basri Aktaş 
Nâzım Batur 
Süleyman Çağlar 
Hilmi Dura 
Şükrü Esen 
Ali Gözlük 
Münif tslâmoğlu 
Hadi Tan 

1 : 5 0 28. 
KAYSERİ 

Ömer Başeğmez 
Servet Hacıpaşaoğlu 
Osman Kavuncu 
İbrahim Kirazoğlu 
Ali Rıza Kılıçkale 
Fahri Köşkeroğlu 

| Hakkı Kurmel 
Durdu Turan 

KIRKLARELİ 
Şefik Bakay 
Mehmet Ali Ceylân 
Avni Sakman 
Dündar Tekand 
Hüsnü Yaman 

KOCAELİ 
Ömer Cebeci 
Dursun Erol 
Cemal Tüzün 
Nüzhet Unat 
Sadettin Yalım 

KONYA 
Mustafa Bağrıaçık 
Osman Bibioğlu 
Remzi Birand 
Sıtkı Salim Burçak 
Reyhfvn Gökmenoğlu 
Muhittin Güzelkılmç 
AH Saim Kaymak 
Ahmet Koyuncu 
Tank Kozbek 
Himmet ölçmen 
Sabahattin Sayın 
Sami Soylu 
Ömer Seker 
Nafiz Tahralı 

KÜTAHYA 
Ahmet İhsan Gürsoy 
İrfan Haznedar 
S. Süruri Nasuhoğlu 
Kemal özer 
Emin Topaler 

MANİSA 
Sam et Agaoğlu 
Selim Akis 

I Muzaffer Kurbanoğlu 

.1960 C : 2 
Sudi Mıhçıoğlu 
Orhan Ocakoğlu 
ihsan Yalkın 

MUĞLA 
Turhan Akarca 
Zeyyat Mandalinci 
Nuri özsan 
Sadi Pekin 
Turgut Topaloğlu 

MUŞ 
Şefik Çağlayan 
Giyasettin Emre 

NEVŞEHİR 
Necmeddin önder 

NİĞDE 
Medeni Berk 

RİZE 
Hüseyin Agun 
izzet Akçal 
Mehmet Fahri Mete 

1 Ahmet Morgil 
I Muzaffer önal 

I SAKARYA 
Nüzhet Akın 
Tacettin Barış 
Hamdi Başak 
Selâmi Dinçer 
Hamza Osman Erkan 
Baha Hun 
Rifat Kadızade 
Nusret Kirişeioğlu 

SAMSUN 
Ekrem Anıt 
Naci Berkman 
Salim Çonoğlu 
Necmettin Doğuyıldızı 
Abdullah Eker 
Ömer Güriş 
Tevfik ileri 
Abdullah Keleşoğlu 
Asaf Saraçoğlu 
Fikri Şen 
Hamdi Tekay 
Ferid Tüzel 

I Şükrü Uluçay 

I SIÎRD 
Veysi Oran 
Fikri Şendur 

SİNOB 

Ömer özen 
Hamdi Özkan 
Mahmut Pınar 
Muharrem Tansel 

TEKİRDAĞ 

Ali Çakır 
Hasan Gürkan 
ismail özdoyuran 
Ahmet Paker 

TRABZON 

Mahmut Goloğlu 
Selâhattin Karayavuz 
Hasan Polat 
Salih Zeki Ramoğlu 
Pertev Sanaç 

I ismail Şener 

URFA 

Ömer Yüksel 

YOZGAD 

Talât Alpay 
Mahmut Ataman 
Atıf Benderlioğlu 
Sefer Eronat 
Ömer Lûtfi Erzurum-
luoğlu 
Numan Kurban 
Fuat Nizam oğlu 
Nazım Tanıl 

ZONGULDAK 

Abdullah Akm 
Sebati Ataman 

I Ali Kaya 
Tahir öktem 
Hulusi Timur 

I Hüseyin Ulus 
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[Reddedenler] 
ADANA 

Kasım Gülek 
Ali Menteşoğlu 

ANKARA 
Recep Dengin 
Bülent Ecevit 
Übeyde Elli 
Halil Sezai Erkut 
İbrahim îmirzalıoğlu 

BURDUR 
Osman Eroğlu 

ÇANKIRI 
A. Kemal Barlas 

ELÂZIĞ 
Mustafa Altındoğan 

ADANA 
Nevzat Arman 
Suphi Baykam 
Kâzım Bozdoğan 
ilanıza Eroğlu 
Mehmet Oeçioğlu 
Ahmet Karamüftüoğlu 
Saim Karaömerlioğlu 
Melih Kemal Küçükte-
pepmar 
Musllhittin Yılmaz Mete 
Hamdi öner 
Kemal Sarıibrahimoğlu 
Kema' Satır 
Rıza Tekeli 
Turgut Yeğenağa 

ADIYAMAN 
Gani Gürsoy 
Şefik San 
Sırrı Turanlı 
AFYON KARAHtSAR 
Rıza Çerçel 
Kemal özçoban 
Osman Talu 
Necati Topcuoğlu 
Gazi Yiğitbaşı (î.) 

AĞRI 
Kasım Küfrevi 

Ilürrem Müftügil 
İsmail Hakkı Talay 

ERZİNCAN 
Nusret Safa Coşkun 

GÜMÜŞANE 
Necati Alp 
Necmettin Coşar 

HATAY 
Ahsen Aral 
Rifat Bahrdır 

KARS 
Hasan Erdoğan 

KIRŞEHİR 
Osman Bölükbaşı 
Osman Canatan 

MARAŞ 
Hilmi Soydan 

[Reye iştirak 
Halis öztürk 
Şeref Saraçoğlu 
Celâl Yardımcı 
Selim Yatağan 

AMASYA 
Faruk Çöl 
Kemal Eren 

ANKARA 
Muammer Akpmar 
tsmail Rüştü Aksal 
Osman Alişiroğlu 
Hüseyin Balık 
Hıfzı Oğuz Bekata 
Fuat Börekçi 
Mehmet Ali Ceritoğlu 
Nuri Cirit oğlu 
Avni Doğan 
tsmail İnan 
tbrahim Saffet Omay 
tlyas Seçkin 
Selim Soley 
Hasan Tez 
Ahmet Üstün 

AYDIN 
Hüsamettin Coşkun 
Piraye Levent 
Ekrem Torunlu 

Emin Soysal 
MARDİN 

Mehmet Ali Arıkan 
Mehmet Kâmil Boran 
Vahap Dizdaroğlu 
Şevket Dursun 
Selim Telliağaoğlu 

NİĞDE 
Asım Eren 
Rifat Gürsoy 
Şefik Refik Soyer 

ORDU 
Ferda Güley 
Zeki Kumrulu 
Kahraman Sağra 
Muammer Tekin 

etmiyenler] 
BALIKESİR 

Vacid Asena 
Muzaffer Emiroğlu 
Mekki Said Esen 
Ahmet Kocabıyıkoğlu 

BİLECİK 
Yümnü Üresin (1.) 

BİNGÖL 
Sait Göker 
Mustafa Nuri Okcuoğlu 
Ekrem Yıldız 

BİTLİS 
Nusrettin Barut 
Selâhattin İnan 

BOLU 
Reşat Akşemsettinoğlu 
Servet Bilir 
Zuhuri Danışman 
Mithat Da yi o ? lu 

BURDUR 
Fethi Çelikbaş 
Behçet Kaya alp 
Âlim Sipahi 

BURSA 
Agâh Erozan (Rs. V.) 
(t) 
Sadettin Karacabey 
Recep Kırım 

SİVAS 
Halim Ateşalp 
Necati llter 
Ahmet Kangal 
Nazmi Yaraş 

TOKAD 
Faruk Ayanoğlu 
Bekir Şeyhoğlu 
Dâniş Yurdakul 

URFA 
Osman Ağan 
Esat Mahmut Karakurt 
Abdullah Köksel ' 
Abdurrahman Odabaşı 

VAN 
Ferid Melen 

Yekta Teksel 
ÇANAKKALE 

Halim Alyot 
Emin Kalafat 

ÇANKIRI 
Dursun Akçaoğlu 
Ferhan Arkan 
Naşit Fırat 
Kâmil Tabak 
Ethem Ya İçi naip 

ÇORUM 
Cevat Köstekçi 

DİYARBAKIR 
Tahsin Cahit Çubukçu 
Sezai Demiray 
Nuri Onur 
Kâmil Tayşi < 
Halil Turgut 

EDİRNE 
Sabahattin Parsoy 

ELAZIĞ 
Celâl Dora 
Fahri Karakaya 
Nâzım öztürk 

ERZİNCAN 
Rauf Bayındır 
Cemal Işık 
Âdil Sağıroğlu 
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Hüseyin Ş h'n 
Naci Yıldırım 

ERZURUM 
Osman Alihoc. g 1 
Sabri Er duman 
Abdülkadir Eryurt 
Mehmet Eyüboğlu 
Melik Fırat 
Sait Kantarel 
Hasan Numanoğlu 
Münip özer 
FethuUah Taşkesenl'oğ t] 

ESKİŞEHİR 
Muhtar P>aşkurt 

GAZÎANTEB 
thsan Daî 
Bahadır Dülger 
Ali Şahin 
Salâhnttin Ünlü 

GÜMÜŞANE 
Sabahattin Kadirbey-
oğlu 
Avni Karaman 
Hüsrev Polat 
Nihat Sargınalp 

HATAY 
ihsan Ada 
izzettin Çilli 
Ali Şellmm Devrim (î.^ 
Ahmet Sırrı Hocaoğ'u 
Hasan ikiz 
İnayet Mursaloğlu 
Ömer Fevzi Reşa 

ÎÇEL 
Rüştü Çetin 
Yakup Karabulut 
Refik Koraltan (Reis) 
Hidayet Sinanoğlu 

İSPARTA 
Said Bilgiç 
Kemrl Demiralay 
Ali Lâtifaoğlu 
Ham di Ongun 

İSTANBUL 
Celâl Bay ar (Reisicum
hur) 
Hüsamettin Giray 
M. Faruk Gürtunca 

î : 50 28.2 
Adnan Menderes (Baş
vekil) 
Nihat Halûk Pepeyi 
Mithat Perin (1.) 
Celâl Ramazanoğiu 
Yusuf Salman 
Mıgırdıç Şellefyan 
Fahrettin Ulaş 
Nuri Yamut 
Tahsin Yazıcı 
Necini Nuri Yücel 

ÎZMtR 
Sebati Acun 
Selâh.ıttin Akç;çek 
Perihan Arıburvn 
Enver Dündar Başar 
Muammer Çavu^oğlu 
Necdet Davran 
Selim Ragıp Emeç (î.) 
Vamık Tayşi (I.) 
Fevzi Uç; ner 
Behçet Uz 
Ahmet Ünal 

KARS 
Fevzi Aktaş 
Sırrı Atalay 
Şemsettin Ataman (I.) 
Turgut Göle 
Kemal Güven 
Mehmet Ilazer 
Rasim ilker 
Behram öcal 
İbrahim Us 
Osman Yeltekin 
Ali Yeniaıas 

KAYSERİ 
Fikri Apaydın 
Ebubckir Develioğlu 
Kâmil Gündeş 

KIRŞEHİR 
Hayri Çopuroğlu 
Fazıl Yalçın 

KONYA 
Abdürrahman Fahri 
Ağaoğlu 
îshak Avni Akdağ 
Hamdı Ragıp Atademir 
Hulki Âmil Keymen 
Halil özyörük 
Mustafa Runvın 

. 1960 C : 2 
KÜTAHYA 

Mehmet Diler 
ibrahim Germeyanoğlu 

MALATYA 
Nurettin Akyurt 
Mehmet Delikaya 
Ahmet Fırat 
ismet inönü 
Mehmet Kartal 
Kâmil Sürenkök 
Mehmet Zeki Tulunay 
Tevfik Ünsalaıı 
Nüvit Yetkin 

MANİSA 
Sezai Akdağ 
Âtıl' Akın 
Nebil Sadi Altuğ 
Hikmet Bayur 
Semi Ergin 
Nafiz Körez 
Cevdet özgirgin 
Cemil Şener 

MARAŞ 
Kemal Aksüyek 
Kemali Baya zıt 
Nusret Durakbaşa 
Hasan Fehmi Evliya 
Halil Gürün 
Mehmet Şişman 
Abdullah Yaycıoğlu 

MARDİN 
Halim Kermooğlu 
Hasan Reşit Tankut 
Aziz Uras 

MUĞLA 
Burhan Belge 

MUŞ 
Şemsi Ağaoğlu 
Zeki Dede 

NEVŞEHİR 
Hasan Hayati Ülkün 
Zihni Üner 
Mürtib Hayri Ürgüfclü 

NİĞDE 
Ali Gürün 
ismail Güven 
Vedat Mengi 

ORDU 
Eşref Ayhan 
Münir Ekşi 

Şevket Koksal 
Arif Hikmet Onat 
Atıf Topaloğlu 
Hüsrev Yürür 

RİZE 
Osman Kavrakoğlu 

SAMSUN 
Nüzhet Ulusoy 

SİİRD 
Suat Bedük 
Baki Erden 
Mehmet Daim Süalp 

SİNOB 
Nusret Kuruoğlu 

SİVAS 
Rahmi Çeltekli 
NTüzhet Çubukçu 
Hasan Değer 
Turhan Feyzioğlu 
Edip Imer 
Kâmil Kırıkoğlu 
Yalçın Kocabay 
Şinasi Moran 
Cemil özcan 
Süleyman özsever (I.) 
Ahmet Yılmaz 

TEKİRDAĞ 
Nurettin Aknoz (t.) 
Zeki Erataman 

TOKAD 
Sıtkı Eken 
Keramettin Gençler 
Ahmet Ispirli 
Şahap Kitapçı 
Mustafa Lâtifoğhı 
Reşit önder 
Rıza Ulusoy 

TRABZON 
Halûk Çulhas 
Sabri Dilek 
Fikri Karanis 
Osman Nuri Lermioğhı 
MustafaJReşit Tarakçı-
oğlu 
Osman Turan (1.) 
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TUNCELÎ 
Hızır Ay dm 
Arşları Bora 
Fethi Ülkü 

URFA 
Atalay Akan 
M. Yaşar Alhas 

î : 50 28.2 
Aziz Gökkan 
İbrahim E tem Karaka-
pıeı 

UŞAK 
Ali Rıza Akbıyıkoğlu 
Adnan Calıkoğlu 
Rıza Salıcı 

.1960 O : 2 
Avni Ural 

VAN 
Abdülvahap Altmkay 
naık 
Tevfik Doğuışıker 
Sait Erdinç 

ZONGULDAK 
Cemal Zühtü Aysan 
Suat Başol 
Necati Diken 
Mustafa Saraç 
Necati Tanyolaç 
Avni Yurdabayrak 

[Münhal mebusluklar] 
Ankara 

Artvin 

Aydın 
Bursa 

6 

1 

1 
1 

Denizli 
Edirne 
Eskişehir 
İstanbul 
Kastamonu 

1 
1 
1 
2 
1 

Kırklareli 
Kocaeli 
Konya 
Kütahya 
Muğla 

1 
1 
1 
1 
1 

Sinob 
Van 
Yozo-ad 
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1960 Yılı 

Vakıflar U. M. Bütçesi 





Vakıflar Umum Müdürlüğü 1960 yılı Bütçe kanunu lâyihası ve 
Bütçe Encümeni mazbatası (1/468) 

T. C. 
Başvekâlet 30 . XI . 1959 

Kanunlar ve Kararlar 
Tetkik Dairesi 

Sayı: 71-1011/2926 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

Yüksek Meclise tatedimi îera Vekilleri Heyetince 30 . XI . 1959 tarihinde kararlaştırılan Vakıflar 
Umum Müdürlüğü 1960 yılı Bütçe kanuna lâyihamın, esbabı mueibesi ve ildşiMeriyle birlikte, sunul
duğunu saygılarımla arz ederim. 

Başvekil 
. , A. Menderes 

Vakıflar Umum Müdürlüğü 1S60 yılı bütçe kanunu layihası 

ESBABI MUCÎBESÎ 

Umumi İzahat 

Vakıflar Umum Müdürlüğü 1960 yılı Bütçe kanunu lâyihası tanzim edilerek ekleriyle birlikte 
takdim kılınmıştır. 

1956 - 1958 yıllarının tahsilat seyri ve inşa halinde bulunan binalardan 1960 yılında elde edile
ceği tahmin olunan kiralar göz önünde bulundurulmak suretiyle tanzim edilmiş olan bu bütçenin 
varidat ve masraf yekûnları 55 675 484 lira olup mütevazindir. 

1959 yılı Bütçesinin varidat ve masraf tahmini 32 130 900 lira idi. 1960 yılı tahminleri 55 675 484 
lira olduğuna göre 23 544 584 lira bir fazlalık arz etmektedir. 

Varidat Bütçesi 

32 130 900 lira olan 1959 yılı varidat bütçesinin 15 472 175 lirası Umum Müdürlüğün kendi 
kaynaklarından ve 16 658 725 lirası Hazine yardımından terekkübetmekte idi. Hazine yardımının 
8 000 000 lirası dernekler ve köyler tarafından inşa veya tamir ettirilecek hayrat için yapılacak 
yardımlarla âbidelerin donar faaliyeti dolayısiyle açılan etrafının tarh ve tanzimine ve tamirine, 
8 168 725 lirası 7044 sayılı Kanunla Vakıflar Umum Müdürlüğüne devrolunan eski eserlerin tamiriy-
le bu tamir işinde istihdam edilecek teknik elemanların ücretlerine, 490 000 lirası bâzı mülhak vakıf
lara ait cami ve mescit hademelerinin ücret farklarına karşılık bulunuyordu. 

55 675 484 lira olarak teklif olunan 1960 yılı Bütçesinin 17 746 500 lirası Umum Müdürlüğün 
kendi kaynaklarından ve 37 928 984 lirası Hazine yardımından terekkübetmektedir. îşbu Hazine 
yardımının da 8 235 200 lirası 7044 sayılı Kanunla mezkûr Müdürlüğe devredilmiş olan eski eserlerin 
tamirine ve bu tamir işinde istihdam edilecek teknik elemanların ücretlerine, 28 000 000 lirası der 
nekler ve köyler tarafından inşa veya tamir ettirilecek hayrat için yapılacak yardımlarla, âbidelerin 
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imar faaliyeti dolayısiyle açılan etrafının tarh, tanzim ve tamirlerine, 755 000 lirası bâzı mülhak va
kıflara ait cami ve mescit hademelerinin ücret ve farklarına ve 938 784 lirası da sair hususlara kar
şılık olup tertiplerinde etraflı izahat verilmiştir ıâ^«Pi^^** - i • 

İşbu Bütçe 1959 yılı Bütçesiyle karşılaştırıldıkta görüleceği üzere varidat kısmı yekûn itibariyle 
23 544 584 lira fazla ve müfredata göre de 23 694 584 lira fazla ve 150 000 lira noksandır. İşbu 
fazla ve noksanların sebepleri ve her maddeye konulan varidatın tesbitinde istinadedilen esaslar sı 
rasiyle aşağıda arz edilmiştir. 

1959 yılı 1960 yılı için 
F. M. Varidatın nev'i bütçe tahmini tahmin olunan 

1 1 İcarei vahide 7 600 000 8 260 000 

Bu gelir, vakıf akaarlarm kiralarından terekkübetmektedir. Akaar kiraları Millî Korunma Kanu
nu ile dondurulmuş bulunduğu cihetle bir artış beklenemiyeceği tabiîdir. Yalnız ilgili vakıflar idare
lerinden alman malûmata nazaran; 1959 Bütçe yılı içinde inşaları ikmâl edilmiş olan Antalya ve Edir
ne'deki turistik otellerle Diyarbakır'daki iş ham ve Tire kazasındaki garaj ile 1960 yılında ikmal 
edilecek binaların kiraları da göz önünde tutulmalı suretiyle 660 000 lira kadar bir fazlaya müteham
mil bulunduğu anlaşıldığından 8 260 000 liraya çıkarılmıştır. Üç yıllık tahsilat seyri şöyledir : 

Senesi Bütçe tahminleri Hesabı katiler mucibince tahsilat 

1956 8 000 000 7 235 476 
1957 7 570 000 7 205 389 
1958 7 450 000 7 434 734 

1959 yılı 1960 yılı için 
F. M. Varidatın nev'i bütçe tahmini tahmin olunan 

1 2 îcarei müeccele 100 000 140 000 

13 . XI I . 1935 günlü ve 2762 sayılı Valkıfkr Kanunu mucibince tasfiyeye tâbi tutulan icareteynli 
gayrimenkullerin 13 . X I I . 1935 tarihinden itibaren 10 yıl zarfında; bir yıllık icarelertinin yirmi 
misli bir tâviz karşılığında mutasarrıflarının mülkiyetinle geçirilmesi lâzıımgeliyordu. Tatbikat bu on 
yılın kâfi gelımiyeceğini gösterdiğinden 4755 sayılı Kanunla on yıl daha uzatıldı. Bu on yıl da 
13 . XI I . 1955 tarihinde sona ermiş olup ibinci bir temdit yapılmadığı cihetle bu tarihe kadar tavizi 
ödenmemiş olan icareteynli gayrimenlruller mezkûr kanunun 29 ncu maddesi mucibince kendiliğinden 
mutasarrıflarının mülkiyetine geçmiş ve vakfın hakkı ivaza inkılâbederek gayrimenkulun tamamını bu 
ivaz karşılığında birincii derece ve birinci sırada ipotek sayılmıştır. Şu duruma göre artık icare alınması 
bahis konusu değilse de eski yıllara ait bakayadan 1960 yılında 140 000 lira tahsilat yapılacağı tahmin 
olunmuş ve üç yıllık tahsilat seyri aşağıda arz edilmiştir. 

Senesi Bütçe tahminleri Hesabı katiler mucibince tahsilat 

1956 250 000 107 056 
1957 100 000 93 527 
1958 100 000 152 155 

1959 yılı 1960 yılı için 
F. M. Varidatın nev'i bütçe tahmini tahmin olunan 

1 3 Mukataa 10 000 15 000 
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İcareteynli gayrimıenkuller gibi mufcataalı topraklar da tasfiyeye tâbi tutulduğu cihetle; bu kabil 
gayrimenkuller de ioarei müeccele maddesinde yazılı esas dairesinde kendiliğinden mutasarrıflarının 
müMyetine geçmiş olup artık mukataa alınmamaktadır. Ancak devam eden bakaya tahsilatından 
15 000 lira elde edileceği tahmin olunmuştur. Üç yıllık tahsilat seyri aşağıda yazılıdır. 

Senesi Bütçe tahminleri Hesabı katiler mucibince tahsilat 

1956 25 000 20 093 
1957 10 000 12 505 
1958 10 000 21 625 

1959 yılı 1960 yılı için 
F. M. Varidatın nev'i bütçe tahmini tahmin olunan 

2 1 Türkiye Vakıflar Bankası teımeıttüleri 950 000 1 150 000 

6219 sayılı Kanun mucibince 1954 yılında kurulmuş olan Türkiye Vakıflar Bankasının (50 milyon) 
lira itibari sermayesinin % 55 i Vakıflar Umum Müdürlüğüne aittir. Yapılan hesaplara nazaran 1959 
temefctüünün 1 150 000 liraya baliğ olacağı anlaşıldığından bu miktara iblâğ edilmiştir. Üç yıllık tah
silat seyri aşağıda yazılıdır. Gerçi üç yıllık tahsilat seyri; tahmin olunan miktarın dununda ise de 
1959 yılı bütçesine irat kaydedilen 1958 yılı temettüü 1 147 280 liraya baliğ olduğundan 1960 temet-
tüünün de bu miktardan aşağı düşmiyeceği tahmin olunmaktadır. 

Senesi Bütçe tahminleri Hesabı katiler mucibince tahsilat 

1956 590 000 
1957 950 000 
1958 950 000 

1959 yılı 1960 yılı için 
F. M. Varidatın nev'i bütçe tahmini tahmin olunan 

2 2 Akaar ve toprak satış bedeli faizi 325 000 325 000 

Getirdikleri kira ve bulundukları mevki itibariyle elde tutulmalarında fayda görülemiyerek 2762 
sayılı V&kıflar Kanununun 12 noi maddesine istinaden satılan akar ve toprakların bedelleriyle yeni 
akaarlar yaptırılması lâzımgeldiğinden bu suretle sarf edilinceye kadar Vakıflar Bankasında tenmiye 
etlilimektedir. Tahsil edilir edilmez Vakıflar Bankasına yatırılmakta olan bu bedeller gerçi peyderpey 
yeni inşaata sarf edilmekte ise de 10 milyon lira civarında bir para daimî surette Bankada mevcut 
kaldığı cihetle bunun % 2,5 hesabiyle faizi 250 000 lira tutmaktadır. Kısa sürelerle Bankada kalan pa
ralardan da 75 000 lira elde edileceği tahmin edildiğinden yine 325 000 lira da ipka olunmuştur. Üç 
yıllık tahsilat seyri şöyledir. 1956 yılı tahsilatının bütçe tahmininden fazla olması, Türkiye Vakıflar 
Bankasına devri mukarrer bulunan % 7 faizli Devlet tahvillerinin devir muamelesinin geeManesinden 
ileri gelmiştir. *•***" 

697 118 1955 temettüü 
845 265 1956 » 
783 601 1957 » 
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Senesi Bütçe tahminleri Hesabı katiler mucibince tahsilat 

1956 
1957 
1958 

210 000 
300 000 
300 000 

F. M. 
2 3 Tâviz bedelli faizi 

Varidatın nev'i 

476 612 
368 006 
298 012 

1959 yılı 
bütçe tahmini 

70 000 

1960 yılı için 
tahmin olunan 

100 000 

îcareteynli gayrimenkullerle mukaıtaali topraklardan, 2762 sayılı Vakıflar Kanununun 27 ve 28 
nci maddeleri mucibince elde edilen tâviz bedelleri bir gelir kaynağı olarak muhafaza ve tenmiye edil
mektedir. Vakıflar Kanununun meriyete girdiği 1935 yılından 15 . VIII . 1959 tarihdne kadar tahsil 
edilmiş olan 12 943 715 lira tâviz bedelinin 9 5S9 100 lirası sermaye karşılığı olarak Vakıflar Banka
sına yatırılmış olup geri kalan 3 354 600 küsur lirası bu Bankada tenmiye edilmektedir. % 2.5 hesa
biyle senelik faizi 83 865 liradır. Peyderpey tahsilata devam edilmekte olmasına binaen tâviz bedeli 
miktarı gün geçtikçe yükseldiği cihetle 1960 faizi 100 000 lira talimin edilmiştir. Üç yılık tahsilat 
seyri aşağıda yazılıdır. 1956 tahsilatının bütçe tahmininden fazla olması Vakıflar Bankasına devri 
mukarrer bulunan % 7 faizli Devlet tahvillerinin devir işinin gecikmesinden ve 1957 tahsilatının 
bütçe tahmininden noksan olması da bir kısım Devlet tahvillerinin bütçe tanzim edildikten sonra Ban
kaya devri kararlaştırılmasından ileri gelmiştir. 

Senesi Bütçe tahminleri Hesabı katiler mucibince tahsilat 

F. M. 

1956 
1957 
1958 

Varidatın 

250 000 
275 000 
50 000 

nev'i 

336 888 
138 563 
41 264 

1959 yılı 
bütçe tahmini 

1960 yılı için 
tahmin olunan 

1 Mahlûl muaccelesi 1 700 000 1 700 000 

Mahlûl muaccelesi; sabit ve muayyen bir gelir olmayıp vaktiyle mahlûl kaldıkları ihbar edilmiş 
veya Vakıflar idarelerince öğrenilmiş olan ioareteynli gayriınenlkullerden elde tutulmalarında fayda 
görülmeyenlerin satışlarından hâsıl olmaktadır. 

Eldeki mahlûl dosyalarının çeşitli muameleleri ikmal edildikçe peyderpey satışa arz edilmektedir. 
1958 yılı satışlarının 1 796 319 liraya baliğ olması göz önünde bulundurularak yine 1 700 000 lirada 
ipka edilmiştir. Üç yıllık tahsilat seyri aşağıda yazılıdır. 1956 tahsilatının noksan olması bir ara mah
lûl satışlarının durdurulmuş olmasından 'mütevellittir. 

Senesi Bütçe tahminleri 

1956 
1957 
1958 

800 000 
1 000 000 
2 000 000 

Varidatın nev'i F. M. 

3 2 Zeytinlikler hasılatı 

Hesabı katiler mucibince tahsilat 

311 910 
1 319 241 
1 796 319 

1959 yılı 
bütçe-'tahmini 

290 000 

1960 yılı için 
tahmin olunan 

650 000 
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Bu hasılat, istetme bölgesi haricinde bulunan İzmir, Antalya, Hatay ve Muğla vilâyetleri dahilin
deki zeytdnl/üklere adttir. Zeytin ağaçlan, bir yıl bol ve bir yıl kıt mahsul vermekte olup 1959 yılı kıt 
mahaul yılı olduğundan hasılat miktarı 290 000 lira olarak tahmin edilmişti. 1960 yılı bol mahsul yılı 
olduğundan 650 000 liraya çüöanlımıştır. Bu hususta vazıh bir fikir vere'bilme'k içki dört yıllık tahsi-
lâk seyri aşağıda arz edilmiştir. Tetkiikmde görüleceği üzere çift seneler hasılatı fazla ve tek seneler 
hasılatı noksandır. 

Senesi Bütçe tahminleri Hesabı katiler mucibince tahsilat 

F. M. 

1955 200 000 
1956 230 000 
1957 230 000 
1958 400 000 

Varidatın nevi 

130 028 
467 265 
255 785 
664 744 

1959 yılı 
bütçe tahmini 

1960 yılı için 
tahmin olunan 

3 Arazi ve incirlikler hasılatı 510 000 556 500 

Bu hasılat, Millî Korunma Kanununa tâbi büiunmıyan bağ, bahçe, bostan, çiftlik ve tarla gibi 
gayrimenkllerle Aydm'daki incirlik ve Giresun'da bulunan fındıklıklardan elde edilmektedir. İlgili 
vakıflar idarelerinden alınan malûmata nazaran ancak 5Ş6 500 liraya mütehammil bulunduğu an
laşıldığından bu miktara iblâğ edilmiştir. 

Üç yıllık tahsilat seyri şöyledir : 

P. M. 

Senesi 

1956 
1957 

,1958 

Bütçe tahminleri 

309 000 
400 000 
365 000 

Varidatın nev'i 

Zeytinlikler işletmeleri hasılatı ve ki
ra bedeli 

Hesabı katiler mucibince tahsilat 

360 727 
454 643 
574 367 

1959 yılı 
bütçe tahmini 

2 400 000 

1960 yılı için 
tahmin olunan 

2 250 000 

Bu hasılat, Ayvalık ve Aydın'da kurulmuş olan Vakıf Zeytinlikler İşletmeleri tarafından temin 
olunmaktadır. 1960 yılı için işletme kân ile birlikte 2 250 000 lira alınabileceği tahmin edildiğinden 
150 000 lira noksaniyle teklif olunmuştur. Dört yıllık tahsilat seyri aşağıda yazılıdır. 1956 hasılatı
nın 60 233 ve 1957 hasılatının 2 994 182 lira olması, 1956 kampanyasına ait zeytin yağlannm 1958 
Bütçe yılı içinde satılarak bedelinin bu yıl bütçesine irat kaydedilmiş olmasından mütevellittir. 

Senesi 

1955 
1956 
1957 
1958 

Bütçe tahminleri 

Varidatın 

800 000 
600 000 

1 500 000 
1 250 000 

nev'i 

Hesabı katîler mucibince tahsilat 

1 517 064 
518 496 
60 233 

2 994 182 

1-959 yılı 
bütçe tahmini 

1960 yılı için 
tahmin olunan P. M. 

3 5 Vakıf memba sulan kira bedeli 40 000 250 000 
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İstanbul'da bulunan Taşdelen ve Karakulak Memba Suları Vakıflar Umum Müdürlüğünce işletil

mekte idi. Yapılan tetkikler neticesinde bu suların kiraya verilmesinin daha faydalı olacağı anla
şıldığından eksiltmeye çıkarılarak üç seneliği 600 000 liraya kiraya verilmiştir. Bu bapta mütaah-
hitle akdolunan mukavele mucibince 1959 senesi için 150 00Q/ lira, 1960 senesi için 200 000 lira ve 
1961 senesi için 250 000 lira ve bundan başka mütaahhide devredilen 7 aded kamyon için her sene 
50 000 lira kira alınacağı cihetle 1960 yılı bütçe tahmini 250 000 liraya iblâğ olunmuştur. Bunun 
200 000 lirası memba suları ve 50 000 lirası 7 aded kamyon kirasıdır. 

1959 yılı 1960 yılı için 
F. M. Varidatın nev'i bütçe tahmini tahmin olunan 

3 6 Çeşitli varidat ve hasılat 700 000 950 000 

Bu hasılat, mülhak vakıfların Vakıflar idarelerince tahsil olunan icare ve mukataaları ile bu va
kıflardan emaneten ve niyabeten Vakıflar Umum Müdürlüğünce idare olunanların alelûmum gelirin
den alınmakta olan % 10 idare ve tahsil masrafından, münhal tevliyetler ücretlerinden, kanuni ve 
nizami sebeplerle mazbut vakıflar arasına alman mülhak vakıfların birikmiş paralarından, 1050 sa
yılı Muhasebei Umumiye Kanununun 93 ncü maddesi mucibince zaman aşımına uğrayan paralardan, 
eskimiş eşya ve yıkıntı bedellerinden, idare lehine hükmolunan alacak faizlerinden, mahkeme masraf
ları istirdadından ve hayrat satış bedelleri faizinden terekkübetmektedir. Bu gelirlerin bir ölçüye 
bağlanarak tahmin edilmesi mümkün değilse de aşağıda arz edilen üç yıllık tahsilat seyri; tahsilatın 
bütçe tahminlerini aştığını gösterdiğinden 250 000 lira fazlasiyle teklif edilmiştir. 

Senesi Bütçe tahminleri Hesabı katiler mucibince tahsilat 

1956 450 000 1 034 487 
1957 414 800 893 857 
1958 505 000 1 028 694 

1959 yılı 1960 yılı için 
P. M. Varidatın nev'i bütçe tahmini tahmin olunan 

4 Hazineden yardım 16 658 725 37 928 984 

1959 yılı Bütçesine mevzu bulunan 16 658 725 lira Hazine yardımının 8 168 725 lirası 7044 sayılı 
Kanunla Vakıflar Umum Müdürlüğüne devredilen eski eserlerin tamir masrafiyle bu tamir işinde 
istihdam edilecek teknik elemanların ücretlerine, 8 000 000 lirası dernekler ve köyler tarafından in
şa veya tamir ettirilecek hayrat için yapılacak yardımlar ve imar faaliyetinden mütevellit masrafla
ra ve 490 000 lirası da mülhak vakıflara ait cami ve mescit hademelerinin ücret farklarına karşılık 
bulunuyordu. 

1960 Bütçesiyle teklif edilen 37 928 984 liranın 8 235 200 lirası 7044 sayılı Kanunla Vakıflar 
Umum Müdürlüğüne devredilen eski eserlerin tamir masrafiyle bu tamir işinde istihdam edilecek tek
nik elemanların ücretlerine, 28 000 000 lirası, dernekler ve köyler tarafından inşa veya tamir ettiri
lecek hayrat için yapılacak yardımlar ve imar faaliyetinden mütevellit masraflara ve 755 000 lirası 
mülhak vakıflara ait cami ve mescit hademeleri ücret farklarına ve 938 784 lirası da sair hususlara 
karşılıktır. 

(S. Say«a; 44) 



1959 yılı 1960 yılı için 
F. M. Varidatın nev'i bütçe tahmini tahmin olunan 

5 Geçen yıldan devrolunan gelir fazlası 607 175 1 400 000 

Bâzı masraf tertiplerinden vukubulacak tasarruflarla zeytin yağı fiyatlarında muhtemel artışlar 
dolayısiyle hâsıl olacak varidat fazlası göz önünde bulundurularak 1 400 000 lira kadar bir gelir 
fazlası devrölunacağı tahmin edilmiştir. 

Masraf Bütçesi 

İki cetvel halinde sunulan masraf bütçesi; gelir kısmında arz edilen 37 928 984 lira Hazine yar
dımı ile birlikte 55 675 484 liraya baliğ olan varidata göre mütevazin olarak tanzim kılınmıştır. 1959 
yılı bütçesiyle karşılaştırıldıkta görüleceği üzere yekûn itibariyle 23 544 584 lira fazla ve müfreda
ta göre ise 23 784 349 lira fazla ve 239 765 lira noksandır. 

23 784 349 lira fazlanın 1 088 686 lirası merkez vilâyetler memurları maaşı ile vilâyetler memur
ları açık maaşına, 885 445 lirası merkez ve vilâyetler hizmetlileri ücretine, 389 775 lirası merkez ve 
vilâyetler geçci hizmetlileri ile 7044 sayılı Kanunla devralman eski eserler geçici hizmetlileri ücreti
ne, 13 000 lirası merkez ve vilâyetler ölüm yardımı ile vilâyetler çocuk zammına, 282 893 lirası 
emekli kesenekleri, ek karşılıklar ve sandık yönetim masraflarına, 2 100 lirası temsil tahsisatına, 
174 750 lirası emekli, dul ve yetim maaşlarına, 5 200 lirası merkez ve 14 500 lirası vilâyetler büro 
masraflarına, 27 000 lirası merkez ve vilâyetler posta ve telgraf ücretlerine, 6 000 lirası vilâyetler ki 
ra bedeline, 100 000 lirası daimî ve muvakkat vazife harcırahı ile müfettişler harcırahına, 15 000 
lirası Bina Vergisi ve Belediye Büsumuna, 60 000 lirası vakıf akaarların başka her çeşit masrafla
rına, 50 000 lirası tesbit ve satış masraflarına, 30 000 lirası arazi, incirlik ve zeytinlikler umumi mas
raflarına, 50 000 lirası imaretler ve 200 000 lirası talebe yurtları masraflarına, 53 000 lirası 5634 
sayılı Kanun mucibince Hazineye verilecek karşılıklara ve 65 000 lirası hayrat masraflarına, 5 000 li
rası satmalma ve abone karşılığı, 2 000 lirası diğer sigorta masraflarına, 265 000 lirası cami ve mescit 
hademeleri ücret farkına, 20 000 000 lirası da dernekler ve köyler tarafından inşa veya tamir ettiri
lecek hayrata yardım karşılığına aittir. 

239 765 lira noksanın 4 000 lirası merkez memurları çocuk zammından, 15 000 lirası ecnebi uzman 
ve hizmetlilerin harcırah ve başka masraflarından, 720 lirası kaldırılmış tekke ve zaviye mensupları 
maaşından, 10 000 lirası muhafazasına lüzum kalmıyan evrak ve vesaikin imhası masrafından, 20 000 
lirası yayın ve tanıtma masraflarından 140 000 lirası sigorta, 45 lirası 1928 - 1954 yılları borçların
dan ve 50 000 lirası da taşıtlar satmalma karşılığından tenzil olunmuştur. 

Yukarda arz edilen fazla ve noksanların müfredatı ve sebepleri sırasiyle aşağıda arz edilmiştir.. 

1959 yılı 1960 yılı 
F. M. Tahsisatın nev'i tahsisatı teklifi Fazlası 

201 11 Merkez memurları maaşı 1 065 115 1 545 600 480 485 

Görülen lüzum ve zarurete binaen 500 er lira maaşlı iki müfettiş muavini, 950 lira maaşlı Emlâk 
Müdür Muavini ile 950 lira maaşlı Neşriyat Bürosu Başraportörü kadroları (L) cetvelinden çıkarıla
rak serbest bırakıldığı cihetle 480 485 lira fazlanın 34 800 lirası bunların senelik maaş karşılığı ve 
geri kalan 445 685 lirası 7244 sayılı Kanunla yapılan % 100 zamdan mütevellittir. 
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1959 yılı 1960 yılı 
'{Si:: i': . 

P. M. Tahsisatın nev'i tahsisatı teklifi Fazlası 

201 12 Vilâyetler memurları maaşı 1 423 395 2 026 200 602 805 
22 Vilâyetler memurları açık maaşı 4 604 10 000 5 396 

Görülen lüzum ve zarurete binaen 600 lira maaşlı bir aded vilâyet veya kaza memuru (L) cetvelin
den çıkarıldığı cihetle 602 805 lira fazlanın 7 200 lirası bu kadronun senelik maaş farkına ve 595 600 
lirası 7244 sayılı Kanunla yapılmış olan % 100 zamdan mütevellit farka aittir. İstanbul Vakıflar Baş
müdürlüğü teşkilâtından bir memur 1956 yılında işten el çektirilmiş ve 6760 sayılı Teşkilât K'anunu-
nun tatbiki sırasında bir vazifeye tâyin edilmemişti. Ahiren beraat eden bu memura açık maaşı ve
rilmesi lâzımgelmesine binaen; 5 396 lira fazla da bu memurun açık maaşı ve 7244 sayılı Kanunla 
yapılan % 100 zam karşılığıdır. 

1959 yılı 1960 yılı 
F. M. Tahsisatın nevi tahsisatı teklifi Fazlası 

202 21 Merkez hizmetlileri ücreti 140 860 199 800 58 940 

Merkez hizmetlileri kadrosu, 1959 yılının aynı olup 58 940 lira fazla 7244 sayılı Kanunla yapılan 
% 100 zamdan mütevellittir. 

1959 yılı 1960 yılı 
F. M.. Tahsisatın nev'i tahsisatı teklifi Fazlası 

202 22 Vilâyetler hizmetlileri ücreti 1 513 495 2 340 000 826 505 

1960 yılında açılması mukarrer bulunan talebe yurdu ve imaretler için 500 lira- ücretli bir yurt 
idare memuru, 500 lira ücretli 1 ve 400 er liraücretli 6 aşçı ve 300 er lira ücretli 2 aşçı yamağı 
Guraba Hastanesi için 500 lira ücretli bir diyetçi kadrosu ile cami ve mescitlerin umumi bakımı için 
muhtelif ücretlerle 30 kadro ilâve edildiği cihetle 826 505 lira fazlanın 193 200 lirası bunların sene
lik ücretlerine aidolup geri kalan 633 305 lirası 7244 sayılı Kanunla yapıları % 100 zamdan müte
vellittir. 

1959 yılı 1960 yılı 
F. M. Tahsisatın nev'i tahsisatı teklifi Fazlası 

203 11 Merkez geçici hizmetlileri ücreti 130 000 176 400 46 400 

Merkez geçici hizmetlileri kadrosunun da 1959 yılı kadrosunun aynı olarak teklifi düşünüldüğü 
cihetle yalnız 7244 sayılı Kanunla yapılan % 100 zam dolayısdyle husule gelen 46 400 liranın ilâve
siyle iktifa edilımtiştd-r. 

1959 yılı 1960 yılı 
F. M. Tahsisatın nev'i tahsisatı teklifi Fazlası 

203 12 Vilâyetler geçici hizmetlileri ücreti 334 500 611 400 276 900 

Vakıflar Umum Müdürlüğünün varlığının üçte birine yakın kısmı İstanbul'da ve geri kalan üçte 
ikisi de diğer vilâyetlerde olup 15 milyon lira civarında bulanan varidat bütçesünin 5 milyon liraya 
yaikın kısmının İstanbul "dan temin edilmekte olması da bunu t-eyidetmefetedir. Bütün gayretlere rağ
men bu yarlığın esaslı bir şekilde testoitine imkân bulunamamıştır. Bu teslbit işinin mevcut kadro ile 
bundan 'böyle de yapılımasına imıkân olamıyacağı neticesine varıldığı cihetle geçici hizonetliler kadro-

(S. Sayısı : 4 4 ) 
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suna alınacak tapu ve vergi idarelerinden emıekli elemanlarla kusa bir zaımanda tasfiyesi için 36 aded 
400 lira ve 2 aded 300 lira ücretli takip, tesbiıt ve tasfiye onemuru kadrosu konulmasına zaruret hâsıl 
olmuştur. 276 900 liranın 180 000 lirası bunların ücretleri karşılığı olup geri kalan 96 900 lirası da, 
1959 yılı kadrosunun aynı olarak teklif edilmesi düşünülen 1960 yıilı kadrosunun % 100 zaon farkına 
aittir. 

1959 yılı 1960 yılı 
P. M. Tahsisatın nevi tahsisatı teklifi Fazlası 

203 13 7044 sayılı Kanunla devralınan eski 
eserleri geçici hizmetlileri ücreti 168 725 235 200 66 475 

7044 sayılı Kanunla devralınan eski eserler geçici hizmetlileri kadrosunun da 1959 yılı için İcra 
Vekilleri Heyetince kabul buyurulmuş olan kadronun aynı olarak teklif olunması düşünüldüğü cihet
le 7244 sayılı Kanunla yapılan % 100 zaım karşılığı olan 66 475 liranın ilâvesiyle iktifa edilmiştir. 

P. M. Tahsisatın nev'i 
1959 yılı 
tahsisatı 

20 000 
50 000 
3 000 
6 000 

•şılamadığı an 

1960 yüı 
teklifi 

16 000 
54 000 
6 000 

12 000 
ulaşıldığından 

Fazlası 

4 000 
3 000 
6 000 

merkez 

Nolcsanı 

4 000 
— 
-_ 
— 

mamurları 

206 11 Merkez memurları çocuk zamanı 
12 Vilâyetler memurları çocuk zaımmı 
31 Merkez memurları ölüm yardımı 
32 Vilâyetler memurları ölüm yardıiinı 

Vilâyetler memurları çocuk zaımanımn ihtiyacı 
çocuk zammı maddesinden 4 000 lira tenzil ve vilâyetler memurları çocuk zamanı maddesine 4 000 lira 
ilâve ve ölüm yardımlarının; % 100 zam yapılmış olan yeni maaşlar üzerinden verilımıekte olmasına 
binaen bu maddelerin tahsisatı da % 100 fazlasdyle teklif olunmuştur. 

1959 yılı 1960 yılı 
P. M. Tahsisatın nev'i tahsisatı teklifi Fazlası 

209 11 % 6 emekli ve % 25 giriş kesenekleri ile 
artış farkları 161 946 397 904 235 958 

1959 yılında yürürlüğe konulmuş olan 7244 sayılı Kanunla maaş ve ücret tutarlarına % 100 zam 
yapılarak tamamı emekli keseneğine tâbi tutulduğu ve 7236 sayılı Kanunla da 1 Miart 1959 tarihinden 
itibaren emekli keseneklerinin % 6 ya çıkarıldığı malûmdur. % 25 giriş kesenekleri ile % 100 artış 
farkları için de yüzde yarım ilâve edilmekte olmasına TSinaen bu maddeye konulan tahsisat, maaş ve 
ücret tertiplerine mevzu 6 121 600 liranın ffc 6,5 ğu üzerinden hesaplanmıştır. 235 958 lira fazlanın 
15 288 lirası alâve edilen kadrolara ait keseneklere, 220 670 lirası % 100 zaım dolayısiyle husule gelen 
farka karşılıktır. 

1959 yılı 1960 yılı 
F. M. Tahsisatın nev'i tahsisatı teklifi Fazlası 

209 12 % 1 ek karşılıklar 29 422 61 216 31 774 

5434 sayılı Emekli Sandığı Kanununun 14 ncû maddesinde, vazife malûllerine bu kanunun 5 nci 
maddesi mucibince bağlanacak aylıklarla ifayı vazife sırasında vefat edenlerin dul ve yetimlerine 66 
neı maddenin (Ç) fıkrası mucibince bağlanacak aylıklara karşılık olmak üzere kurumlar tarafından 
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her yıl, maaş ve ücret tertiplerine mevzu tahsisatın % 1 i nispetinde bir para ayrılarak Sandığa 
yatırılacağı hakkında bir hüküm mevcudolduğu cihetle işbu 61 216 lira, maaş ve ücret tertiplerine 
mevzu 6 121 600 liranın % 1 i üzerinden hesaplanmıştır. Fazlası olan 31 774 liranın 2 352 lirası 
ilâve edilen kadrolardan ve 29 422 lirası 7244 sayıb Kanunla maaş ve ücretlere yapılmış olan % 100 
zamdan mütevellittir. 

1959 yüı 1960 yılı 
F. M. Tahsisatın nevi tahsisatı teklifi Fazlası 

209 14 Sandık yönetim masrafları 15 831 30 992 15 161 

T. C. Emekli Sandığı Umum Müdürlüğünden gönderilen tamimde, Sandık yönetim masraflarına 
karşılık olmak üzere 1960 bütçesine konulacak tahsisatın 1959 yılı zarfında Sandığa ödenen % 5 
emekli, % 25 giriş ve % 100 artış kesenekleri baliğinin (0,0917) ile hâsılı zarbına göre hesaplanma
sı lâzımgeleceği bildirilmiştir. Fiilî tediyeye görel959 yılı zarfında ödenecek maaş ve ücretlerin 
5 199 500 liraya baliğ olacağı anlaşılmaktadır. Emekli kesenekleri 7236 sayılı Kanunla 1959 senesi 
için % 6 ya çıkarıldığı cihetle buna giriş ve artış farklarına karşılık olmak üzere de % yarım ilâve 
edildikte senelik baliği 5 199 500 X6,5=337 967 lira tutmaktadır. Bunun (0,0917) ile hâsılı zarbı da 
30 992 liraya baliğ olduğundan noksanı bulunan 15 161 lira ilâve edilmiştir. 

1959 yüı 1960 yılı 
F. M. Tahsisatın nevi tahsisatı teklifi Fazlası 

201 — Temsil tahsisatı 2 100 4 200 2 100 

Temsil tahsisatları da 7237 sayılı Kanunla % 100 artırıldığı cihetle bir misli fazlasiyle teklif edil
miştir. 

1959 yılı 1960 yılı 
F. M. Tahsisatın nevi tahsisatı teklifi Fazlası 

221 — Emekli, dul ve yetim maaşları 875 250 1 050 000 174 750 

Emekli, dul ve yetimlere maaşlarına ilâveten üç tahsisat verilmekte idi. 7236 sayılı Kanunla üç 
tahsisat kaldırılarak bunların maaşlarına da % 100 zam yapıldığı cihetle, 174 750 lira; bu zam dola-
yısiyle husule gelen farktan mütevellittir. 

1959 yılı 1960 yılı 
F. M. Tahsisatın nevi tahsisatı teklifi Fazlası 

301 40 öteberi masrafları 12 000 17 200 5 200 

İlân ücretlerindeki artıştan mütevellit farka karşılık olmak üzere 5 200 lira zam yapılmıştır. 

1959 yılı 1960 yılı 
F. M. Tahsisatın nevi tahsisatı teklifi Fazlası 

302 40 öteberi masrafları ] 20 000 25 000 5 000 
50 Aydınlatma [ Vüâyetler 8 000 10 000 2 000 
60 Isıtma J 22 500 30 000 7 500 

(S, Sayısı: 44)] 
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ilân ücretleri ile elektrik, kömür ve odun fiyatlarının artması dolayısiyle birer miktar zam yapıl 

mıştır. 
1959 yılı 1960 yılı 

P. M. Tahsisatın nev'i tahsisatı teklifi Fazlası 

304 11 Merkez posta ve telgraf ücretleri 10 000 15 000 5 000 
12 Vilâyetler posta ve telgraf ücretleri 14 000 21 000 7 000 
22 Vilâyetler telefon masrafları 33 000 48 000 15 000 

Posta ve telgraf ücretlerine % 50 ye yakın bir zam yapıldığı cihetle 11 ve 12 nci maddelere ceman 
12 000 lira ve işlerin süratle yürütülmesi için İstanbul Vakıflar Başmüdürlüğüne 30 luk bir santral 
alınması zaruri görüldüğünden 22 nci telefon masrafları maddesine de 15 000 lira zam yapılmıştır. 

1959 yüı 1960 yılı 
F. M. Tahsisatın nev'i tahsisatı teklifi Fazlası 

305 Vilâyetler kira bedeli 14 000 20 000 6 000 

Merzifon Vakıflar İdaresi binasının belediyece istimlâk edilerek yola katılması ve ödemiş Vakıf
lar İdaresi binasının oturulacak durumdan çıktığı müşahede olunması üzerine bu idarelerin kira ile 
tutulan binalara nakline zaruret hâsıl olmasına binaen ihtiyacı karşılıyamıyacağı anlaşıldığı cihetle 
6 000 lira zam yapılmıştır. 

1959 yılı 1960 yılı 
F. M. Tahsisatın nev'i tahsisatı teklifi Fazlası 

307 10 Daimî vazife harcirahı 20 000 25 000 5 000 
20 Muvakkat vazife harcırahı 320 000 375 000 55 000 
30 Müfettişler harcırahı 30 000 70 000 40 000 

1959 yılı Muvazenei Umumiye Kanununun 10 ncu maddesiyle harcırah yevmiyelerine % 25 nis
petinde bir zam yapılmış ve müfettişler yevmiyeleri 26, 50, 22, 19,5, 17 ve 15 lira iken 40 ve 35 liraya 
çıkarılmış olmasına binaen bu esaslar dairesinde hesaplanmıştır. 

1959 yüı 1960 yılı 
F. M. Tahsisatın nev'i tahsisatı teklifi Fazlası 

417 11 Bina ve arazi vergileri 580 000 590 000 10 000 
12 Belediye vergi ve resimleri 110 000 115 000 5 000 
14 Başka her çeşit masraflar 525 000 585 000 60 000 

1956 yılında inşa ettirilmiş olan Antalya'daki otel, Aydın'da soğuk hava deposu, Erzincan iş hanı, 
Sivas'ta taş han ve İzmit'teki dükkânların üç yıllık vergi muafiyetleri 28 Şubat 1960 tarihinde hi
tam bulmakta olup 1 Mart 1960 tarihinden itibaren vergiye tâbi olacaklardır. Bunların senelik vergi
lerine karşılık olmak üzere 10 000 lira zammedilin iştir. 5 000 lira, 1959 yılında inşaları ikmâl edilmiş 
olan binalar için 1960 yılından itibaren ödenecek belediye rüsumu karşılığıdır. 

60 000 liraya gelince: Bu tahsisat; vakıf akaarlarm her çeşit masrafları karşılığı olup ilân ücretleri, su, 
elektrik ve kaloriferlerde yakılacak kömür bedelleri de bu tertipten ödenmektedir. Yukarda sayılan mas
rafların artması dolayısiyle kısmen bunlara ve kısmen de inşaları ikmâl edilerek 1960 yılında hizmete 
girecek binaların aynı mahiyetteki masraflarına karşılık olmak üzere teklif edilmiştir. 

(S. Sayısı : 44 ) 
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1959 yılı 1960 yılı 

F. M. Tahsisatın nevi tahsisatı teklifi Fazlası 

419 Her çeşit tesbit ve satış masrafları 10 000 60 000 50 000 

203 ncü faslın 12 nci vilâyetler geçici hizmetlileri ücreti maddesine ait izahatta arz edildiği üzere 
istanbul'da bulunan vakıf malların tesbiti işinde istihdam edilmek üzere 38 aded takip, tesbit ve tas
fiye memuru kadrosu ilâve edilmiştir. Bunların ifa edeceği hizmetten başka 10 adedi üç ay ve 6 adedi 
iki ay müddet için olmak üzere yevmiye ile de 16 kişinin daha istihdamına ihtiyaç bulunduğundan 
bunlara yevmiye olarak veya kayıt basma ödenecek paralara ve bu uğurda ihtiyar edilecek diğer mü
teferrik masraflara karşılık olmak üzere 50 000 lira ilâve edilmiştir. 

Bir de, bu faslın unvanı yalnız 6092 sayılı Kanun mucibince yapılacak tesbit ve satış işleri için sar
fiyat yapılmasına müsait iken (her çeşit tesbit ve satış masrafları) şeklinde yazılarak umumileştiril-
miştir. 

1959 yüı 1960 yılı 
F. M. Tahsisatın nev'i tahsisatı teklifi Fazlası 

421 Arazi, incirlik ve zeytinlik umumi mas
rafları 120 000 150 000 30 000 

Bu tahsisat; İslatan© bölgesi haricinde bulunan Antalya, Hatay, izmir ve Muğla vilâyetlerindeki 
zeytinliklerle narenciye bahçelerinin bakım ve sair müteferrik masrafları karşılığıdır. Amele yevmi
yelerin/in artanış olması ve sair sebeplere binaen 120 000 lira ile esaslı bir bakım yapılaınıyacağı anla
şıldığından bütçe iimtkânımıza göre ancak 30 000 lira ilâve edilerek 150 000 liraya çıkarılmıştır. 

1959 yılı 1960 yüı 
F. M. Tahsisatın nev'i tahsisatı teklifi Fazlası 

422 20 imaretler masrafları 600 000 650 000 50 000 
40 Üniversite ve okullar muhtaç öğrencileri 

yurt ve kamp Masrafları 800 000 1 000 000 200 000 

İmaretlerde mühim 'kısmı ilk mekteplerde okuyan fakir çocuklarla, çahşaımryacak derecede yaşlı 
ve malûl fakirlere sıöak öğle yemeyi verilmekte ve italebe yurtlarına; ilik mektebi bitirdiği halde ma
hallinde orta mektep veya orta mektebi bitirdiği halde mahallinde lise bulunmaması dıolayısiyle tahsile 
devamı etmek imkânından mahrum kalan fakir çocuklar alınarak her türlü ihtiyaçları temin edilmek
tedir. 1960 yılında birkaç yurt ve imaret daha açılmıası mukarrer bulunduğundan bunların tesis ve 
idame masraflarına karşılık olmak üzere 250 000 lira zam yapılmıştır. 

1959 yılı • 1960 yılı 
F. M. Tahsisatın nev'i tahsisatı teklifi Fazlası 

424 20 5634 sayılı Kanunun 10 ncu maddesi 
uyarınca Hazineye ödenecek karşılıklar 147 000 200 000 53 000 

5634 sayılı Kanunla idaresi Diyanet işleri Reisliğime devredilmiş olan cami ve mescitlerin aydın
latma ve temizlik masraflarına karşılık olmak üzere 1950 yılında mataran 147 000 lira tesbit edilerek 
her yıl Maliye Vekâletine ödenmekte ve Maliye Vekâletince de Diyanet işleri Reisliği bütçesinin ilgili 
tertibine tahsisat kaydedilerek sarf oluııımaikta idi. 1950 yılından bu yana, muhtelif sebeplerle kapalı 
bulunan bir kısım camilerin namaza açılması ve birçoklarında elektrik tesisatı yapılmış olması dolayı-
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siyle 147 000 Uranın ihtiyacı karsılıyaanadığı anlaşıldığından 53 000 lira zanımedriiierek 200 000 liraya 
iblâğ olunmuştur. 

1959 yılı 1960 yılı 
F. M. Tahsisatın nevi tahsisatı teklifi Fazlam 

425 10 Hayrat bakım masrafları — 50 000 50 000 
20 Hayratın ve hayrattaki kıymetli eşyanın 

inceleme ve ayırma masrafları 5 000 20 000 15 000 

İdaresi Diyanet işlerine devredilmiş olan cami ve mescitlerin esaslı bakımlarının Vakıflar Umuan 
Müdürlüğünce yapıAması uygun görüldüğü cihetle bu fasılda hayrat bakım masrafları adiyle bir 
madde açılarak 50 000 Mra tahsisat konulmuş ve Fatih Külliyesinde hazırlanan depoya naMeddlen teber-
rü&âtm incelenerek kıymetli olanlarının tefriki mukarrer bulunmasına binaen 15 000 Mra da zam ya
pılmıştır. 

1959 yılı 1960 yılı 
F. M. Tahsisatın nevi tahsisatı teklifi Fazlası 

451 10 kaftınalma ve abone 7 500 12 500 5 000 
Gazete, mecmua ve broşür abone bedelleri ile kitap satmalına karşılığı olan bu tahsisat, ihtiyacı 

karşılamamakta olduğundan 5 000 Mra fazlasiyie teklif edilmiştir. 

1959 yılı 1960 yılı — 
F. M. Tahsisatın nevi tahsisatı teklifi Fazlası 

454 20 t>iğer sigorta masrafları 500 2 500 2 000 

2762 sayılı Vakıflar Kanununun 15 nci maddesine istinaden bdr sâgorttia fonu tesis edilerek vakıf 
binalar kenâi kendine sigorta edilmiş bulunduğu cihetle artık şirketlere sigorta yaptmılmamafetadır. 
Kullanışının hususiyetine binaen yalnız Ankara Palas Oteli bir şirkete de sigorta ettirilmekte oldu
ğundan bu binanın sigorta masraflarına karşılık Olmak üzere her yıl 500 lira tahsisat alınmakta idi 
Ahiren Antalya'da inşa ettirilerek mefruşatı da Vakıflar Omum Müdürlüğü tarafından temin edilmiş 
bulunan Turistik Otelin de mefruşatı ile birlikte sigorta ettirilmesi faydalı olacağı düşünüldüğünden; 
ödenecek sigorta bedeline karşılık Olmak üzere 2 000 lira zaım yapılmıştır. 

1959 yılı 1960 yılı 
F. M. Tahsisatın nevi tahsisatı teklifi Fazlası 

604 Mülhak vakıflara a'it cami ve mescit ha
demeleri ücret farkları 490 000 755 000 265 000 

Gelirleri müsait bulunmıyan mülhak vakıflara ait eaımi ve mescitlerin hademelerine vakıfları geli
rinden 5 - 10 lira gibi cüzi bdr ücret verilmekte idi. Buna karşı aynı hizmeti ifa eden mazbut camiler 
hademeleri ise asgari 100 Mra ücret almakta dduklarından vakfı gelirinden aldıkları miktar ile 100 
lira arasındaki fark Hazinece yardımı şeklinde Vakıflar Umum Müdürlüğüne verilen paradan ödene
rek bunların aylık ücretleri de 100 liraya çıkarılmıştı. Senede beş de tahsisat verilmekte itfi. 7244 sa
yılı Kanunla tahsisat verilmesine dair olan hükümler kaldırılmış olmasına binaen bunların ücretlerine 
de % 100 zam yapıldığı cihetle 265 000 lira fazla, bu zam karşılığıdır. 

(S. Sayısı: 44), 
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1959 yılı 1960 yılı 

F. M. Tahsisatın nev'i tahsisatı teklifi Fazlası 

741 40 Dernekler ve köyler tarafından inşa ve
ya tamir ettirilecek hayrata yardım 8 000 000 28 000 000 20 000 000 

Bu tertibe 1959 yılı bütçesiyle verilen 8 milyon liraya ilâveten 5 milyon lira da munzam tahsisat 
verildiği halde, dernekler ve köyler tarafından tamir veya inşa ettirilmekte olan hayrat için taleb 
edilen yardımlar yine karşılanamadığı ve diğer taraftan yurdun muhtelif köşelerinde devam eden 
î/mar faaliyeti dolayısiyle meydana çıkarılan âbidelerin restore, tamir ve tanzimleri icra edilemediği 
cihetle 28 000 000 liraya iblâğ edilmiştir. 

Noksanlar da şunlardır • 
1959 yılı 1960 yılı 

F. M. Tahsisatın nev'i tahsisatı teklifi Noksanı 

307 20 Ecnebi uzman ve hizmetlilerle bunlara 
yardımcı personelin harcırah ve başka 
masrafları 40 000 25 000 15 000 

İdarenin yalnız Profesör Allbert G-aibriyel ile akdedilmiş bir mukavelesi mevcuıdolup 25 000 lira ih
tiyaca kâfi görüldüğü cihetle bu milctara tenzil olumımştur. 

1959 yılı 1960 yılı 
F. M. Tahsisatın nev'i tahsisatı teklifi Noksanı 

426 10 Kaldırılmış teleke ve zaviyeler mensup
ları maaşı 2 070 1 350 720 

- ••• f r.) ( Ç , ^ 

Tekke ve zaviyelerin şeddi sırasında bunların 'mensuplarından ilmî evsafı haiz bulunanlara Diyanet, 
işleri bütçesinden ödenmek üzere birer miktar maaş tahsis edilmişti. Bunlar, 1931 yılı bütçesiyle 41 
kişi olarak Vakıflar Umum Müdürlüğüne devredilmiş, 1958 yılı sonuna kadar 33 ü vefat ederek 8 kişi 
kalmıştı. Bu kere de 3 ünün daha vefat ettiği anlaşıldığından senelik maaşları tu tan olan 720 lira 
tenzil olunmuştur. 

1959 yılı 1960 "yılı 
F. M. Tahsisatın nev'i tahsisatı teklifi Noksanı 

448 Muhafazasına lüzum kalmıyan evrak ve 
vesaikin imha edilmesi hakkındaki 6696 
sayılı Kanun gereğince teşekkül edecek 
komisyon azalarına verilecek ücretler ve 
bu kanun gereğince yapılacak hizmetler 
karşılığı 10 000 — 10 000 

Bu husus için diğer daireler bütçelerine henüz tahsisat konulmadığı cihetle Vakıflar Umum Mü
dürlüğü bütçesine konulmuş olan 10 000 lira da çıkarlımıştır. 

1959 yılı 1960 yılı 
F. M. Tahsisatın nev'i tahsisatı teklifi Noksanı 

451 20 Başka her çeşit yayın ve tanıtma mas
rafları 50 000 30 000 20 000 
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Neşredilmekte olan Vakıflar Dergisinin yazı, klişe, tabı ve sair masraflarına karşılık olmak üzere 

1959 bütçesine de 50 000 lira tahsisat konulmuştu. Neşriyat işinin müıtedavil sermaye ile yapılması 
daha uygun görülerek bunu teminen bir kanun lâyihası hazırlanmış bulunduğu cihetle artık bu hu
sus için tahsisata ihtiyaç kalmıyacağmdan 20 000 lira noksaniyle teklif edilmiştir. 

1959 yüı 1960 yılı 
F. M. Tahsisatın nevi tahsisatı teklifi Noksanı 

454 10 2762 sayılı Kanunun 15 nci maddesi ge
reğince ayrılacak sigorta karşılığı 150 000 10 000 140 000 

2762 sayılı Vakıflar Kanununun 15 nci maddesinde, \akıf binaların yalnız yangından doğacak 
zararlarını kapamaya karşılık olarak( 1 milyon) liraya varıncaya kadar İdare Meclisince Umum Mü
dürlük bütçesine her yıl 20 000 liradan aşağı olmamak üzere tahsisat konularak tenmiye edileceğine 
dair bir hüküm mevcuttur. Bu kanunun meriyete girmesinden önce de bütçe kanunlarına konulan 
hükümlere istinaden sigorta karşılığı ayrılmakta idi. 1959 bütçe yılı sonuna kadar ayrılan para mik
tarı 990 000 liraya baliğ olduğu cihetle sözü geçen madde uyarınca 1 000 000 liraya iblâğı için 1960 

• yılı Bütçesine de 10 000 lira konmuş bulunmaktadır. 

1959 yılı 1960 yılı 
F. M. Tahsisatın nev'i tahsisatı . teklifi Noksanı 

752 Taşıtlar satınalma karşılığı 100 000 50 000 50 000 

Dağınık bir halde bulunan âbidelerimizin; tamir işlerinin süratle kontrol edilebilmesi için iki aded 
jeep pikap veya Stepsin - vagon saltmalınmak üzere 1959 yılı Bütçesine 100 000 lira tahsisat konul
muştu. Âbidelerin esaslı bakımı için teşkil edilecek ekip emrine tahsis edilmek üzere bir kamyona ih-
tiyacolup bunun da 50 000 liraya alınabileceği anlaşıldığından bu miktara indirilmiştir. 

(S . Sayısı : 44) 



- 18 — 

Rapor 
24 . XII . 1959 

Bütçe Encümeni Reisliğine ' 

Vakıflar Umum Müdürlüğünün 1960 yılı bütçesi tarafımızdan tetkik edildi. 
Bütçemin varidat ve masraf yekûnunun 55 675 484 lira olarak bağlandığı ve müifcevazdn bulunduğu 

görülmüştür. 32 130 900 lira olan 1959 yılı bütçesine nazaran 23 544 584 lira fazlalık arz etmekte
dir. Bu fazlanın hangi fasıllara taallûk ettiği ve mucip sebepleri aşağıda arz edilmiştir : 

1. Personel masraflarını rilhtiva ©den 2 nci kısmında ceman 2 836 649 lira bir fazlalık görülmekte 
olup 2 403 809 lirasının 7244 sayılı Kanunla maaş ve ücretlere, 7236 sayılı Kamunla emekli, dul ve 
yetim maaşlarına, 7237 sayılı Kanunla temsil ödeneğine yapılan % 100 zamlarla, ımaaş miktarlarının 
artmasına binaen husule gelen emekli keseneği ve ek karşılıklar farkına ait ve kanun icalbı olduğu ve 
geri kalan 432 840 lirasının (L) cetvelinden çıkarılarak serbest bırakılan 5 memur kadrosu ile (D) 
cetveline ilâve edilen 41 daimî ve ,(E) cetveline ilâve eddleeek 38 geçici hizmetli kadrosunun maaş ve 
ücretlerine karşılık bulunduğu anlaşılmıştır. 

Yapılan incelemede (L) cetvelinden 5 kadro çıkarılarak serbest bırakılmasının hizmetlerin daha 
iyi biı- şekilde yürütülmesi, (D) cetveline ilâve edilen 41 kadronun 30 unun; milyonlarca lira sarf olu
narak tamir ve restore ettirilen âbidelerin daimî bakımı içim bir ekip kurulması, 11 inin, hastane, yurt 
ve imaret hizmetlerinin daha iyi bir şekilde ifası, (E) cetveline ilâvesi istenilen 38 kadronun, istan
bul'da bulunan vakıf emlâkin esaslı bir surette tesbitl gayesine mâıtuf olduğu öğrenilmiş ve kabule şa
yan görülmüştür. 

2. 301 ııei merkez büro masrafları fablının öteberi masrafları maddesine 5 200 lira, 302 nci vilâ
yetler büro masrafları fasilinin öteberi, ısıtma ve aydınlatma maddelerine 14 500 lira, 304 ncü merkez 
ve vilâyetler posta, telgraf ve telefon masrafları faslına 27 000 lira ve 305 nci 'Vilâyetler kira bedelli fas
lına 6 000 lira gibi cüzi birer miktar zam yapılmıştır. • 

3. Memur ve müfettişler yevmiyelerinin artırılmış olmasına binaen, 307 nci harcırahlar faslı, ka
nun icabı olan bu zaım dolayısiyle 100 000 lira artırıilmış ve bu faslın ecnebi uzman ve hizmetlilerle 
bunlara yardıımcı personelin harcırah ve başka masrafları maddesinden 15 000 İlim tenzilât yapılmış
tır. 

4. 417 nci vakıf aıkaarlar masrafları faslının, ihtiyacı karşılıyamıyan Bina Vergisi, Belediye Rüsu
mu maddeleriyle vakıf akaarlann her çeşit masrafları maddelerindeki tahsisatlar ceman 75 000 lira 
fazla, tıeklif olunınıuştur. 

5. Birinci maddede açıklandığı üzere, (E) cetveline ilâve edilecek kadrolarla İstanbul'da bulu
nan emlâkin tesbiti işi dolayısiyle ihtiyar olunacak masraflar ve diğer tesbit işleri için 419 ncu Her 
çeşit tesbit ve satış masrafları faslına 50 000 lira, 421 nci arazi, incirlik ve zeytinlikler umumi mas
rafları faslına 30 Ö00 lira ilâve edilmiştir. 

6. Talebe yurtları ve imaretlerde daha kaliteli yemek verilebilmesi için 422 nci, sosyal hizmet
ler faslının imaretler masrafı maddesine 50 000 lira, talebe yurtları masrafları maddesine 200 000 
lira zam yapılmış ve şu suretle 1950 yılında 379 700 liradan ibaret bulunan sosyal hizmet masraf
ları 2 690 700 liraya iblâğ olunmuştur. '' 

7. 1950 yılında Diyanet İşleri Reisliğine dev redilmiş olan camilerin aydınlatma ve temizlik 
masraflarına karşılık olmak üzere şimdiye kadar her yıl maktuan 147 000 lira verilmekte iken 1950 
yılından bu yana birçok camilerin yenieten ibadete açılması, elektrik tesisati,bulunmayan bir çokların
da tesisat yaptırılmış olması dolayısiyle 147 ÖÛO liranın ihtiyacı karşılamadığı anlaşıldığından 424 
ncü faslın tahsisatı 53 000 lira fazlasiyle 200 000 liraya çıkarılmıştır. 

8. Milyonlarca lira sarf edilerek tamir ve restore ettirilen âbidelerin daimî bakımı için bir ekip 
teşkil edilmek üzere 30 kadro teklif edildiğini yukarda brinci maddede arz etmiştik. Bu bakım işin-
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de birçok al ât ve malzemeye de ihtiyaç bulunduğu cihetle bunların temini için 425 nci fasılda yeni
den açılan maddeye 50 000 lira tahsisat konulmuş ve hayrattaki kıymetli eşyanın tesbiti masraflarına 
karşılık olup 5 000 liradan baret tahsisatın ihtiyaca yeter derecede bulunmamasına binaen bu mad
deye de 15 000 lira zam yapılmıştır. 

9. Vakıflar neşriyatının döner sermaye ile yapılması için bir kanun lâyihası teklif edilmiş olma
sına binaen 451 nci yayın ve tanıtma masrafları faslının her çeşit yayın ve tanıtma masrafları mad
desinden 20 000 lira tenzilât yapılmış ve 7 500 liradan ibaret olup ihtiyacı karşılamıyan satmal
ına ve abone masrafları maddesine 5 000 lira zammedilelerek 12 500 liraya çıkarılmıştır. 

10. Vakıf binaların yalnız yangından doğan zararlarını kapamaya karşılık olmak üzere 1 mil
yon liraya varıncaya kadar Umum Müdürlüğün bütçesine her yıl bir para konulması hakkında 
olan Vakıflar Kanunu hükümlerine uyularak tesis olunan sigorta fonundaki para miktarı - yangın
dan doğan zararlar telâfi edildikten sonra - 990 000 liraya baliğ olduğu cihetle 1 milyon liraya iblâ* 
ğı için 1960 yılı bütçesine de 10 000 lira konularak 1959 bütçesine mevzu bulunan 150 000 liranın 
140 000 lirasının başka hizmetlere tahsis edildiği ve mühim bir para sarf edilerek Antalya'da yap
tırılan ve mefruşatı da idarece temin olunan turistik otelin mefruşatı ile birlikte diğer şirketlere de 
sigorta ettirilmesi için 2 000 lira bir zam yapıldığı anlaşılmıştır. 

11. Gelirleri müsait bulunmıyan bâzı mülhak vakıflara ait cami ve mescitlerde hizmet gören 
imam ve hatiplerle müezzin - kayımların ayda 5 - 10 lira gibi cüzi bir ücret almakta bulunmaları dola-
yısiyle, bunlara da mazbut camilerde aynı hizmeti ifa eden emsallerinin asgari ücretleri miktarında 
bir para ödenmesi kabul edilerek, aradaki fark Devlet bütçesinden yardım şeklinde Vakıflar Umum 
Müdürlüğüne verilmekte ve bu Umum Müdürlükçe de alâkalılara Ödenmekte ve bunlara senede beş de 
tahsisat verilmekte idi. 

Ahiren neşredilen kanunlarla tahsisat hakkındaki hükümler kaldırılarak mazbut camiler hademe
sinin ücretlerine de % 100 zam yapılmış ve şu suretle asgari ücretleri miktarı 200 liraya çıkmış bu
lunduğundan mülhak camiler hademelerine de aynı esas dairesinde zam yapılmış olduğundan 604 
ncü fasılda görülen 265 000 lira fazla, işbu zam karşılığıdır . 

Yukarda tadadolunan zamların bir kısmının kanun icabı olduğu ve diğer kısmı ile tenzillerin 
esbabı mucibeye müstenit bulunduğu anlaşılarak kabule şayan görülmüştür. 

Yatırımlara gelince : 
1950 yılında 615 825 lira iken her yıl tedricen' artırılarak 1959 yılında' 19 588 000 liraya baliğ 

olan yatırımlar tahsisatı, 1960 yılı bütçesiyle de 39 538 000 liraya çıkarılmıştır. Bunun 2 573 000 
lirası âbidelerin, 8 000 000 lirası 7044 sayılı Kamınla Vakıflar Umum Müdürlüğüne devredilen 
eski eserlerin, 500 000 lirası mimari bir kıymeti haiz bulunmıyan hayrat binaların, 415 000 lirası 
vakıf akaarlarla kira getirmiyen binaların tamirine, 28 000 000 lirası dernekler ve köyler tarafın
dan tamir veya yeniden inşa edilecek hayrat için yapılacak yardımlara ve 50 000 lirası da âbidelerin 
daimî bakımı için kurulacak ekip emrine verilmek üzere alınacak kamyon bedeline karşılıktır. 

Yıllarca ihmale uğramış bulunan hayrat ve âbidelerin onarımı için 1950 yılından bu yana 
55 142 236 lira sarf edildiği halde daha birçokları harabe halinde bulunduğundan bu iş için ne ka
dar tahsisat verilse yerinde olmakla beraber ayrılan tahsisat bütçe imkânlarına göre âzami hadde 
baliğ olmuştur. 

Gelir bütçesi üzerinde yaptığımız tetkikatta, 1960 yılı için tahmil olunan 55 675 484 liranın 
17 746 500 lirasının Umum Müdürlüğün kendi kaynaklarından temin olunacağı ve 37 928 984 
lirasının muayyen hizmetler mukabili Hazine tarafından verileceği anlaşılmıştır. Bu miktarlar, 
32 130 900 lira olan 1959 yılı bütçe tahminine nazaran 23 544 584 lira fazla olup bu fazlanın 
21 270 259 lirası Hazine yardımına, 2 274 325 lirası Umum Mülürlüğün kendi kaynaklarına 
a ;ttir, 

Umum Müdürlüğün kendi kaynaklarına ait gelirlerin tahmininde hesabı katilere göre son 
:.;e yıllık tahsilat seyrjnin, 1959 yılının altı aylık tahsilatı ile vakıflar idarelerinden alman 
malûmatın esas tutulduğu anlaşılmış olup tah ıkkuku mümkün görülmüştür. 
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1950 yılının varidatı 5 009 614 lira iken 1958 yılı hesabı katisi mucibince 16 351 752 lira

ya baliğ olmuştur ki, 11 342 138 lira fazla ve artış nispeti % 326 407 dir. 
1959 yılında yapılan işlerle 1960 yılında yapılması tasarlanan işler de kısaca aşağıda arz 

edilmiştir : 
idare, kendisine esaslı bir gelir kaynağı temin etmek ve aynı zamanda şehirlerimizin imarı

na hadim olmak üzere başlamış bulunduğu yeni akaarlar inşası faaliyetine devam etmektedir. 
1952 yılından. 1958 yılı sonuna kadar 25 binanın inşası ikmal edilerek hizmete girmiş ve 

bunlar için 9 184 822 lira sarf edilmiştir, inşa halinde bulunan 15 bina için 1958 sonuna kadar 
3 098 223 lira sarf edilmiş olup ihale bedellerine göre daha 7 669 129 lira sarf edilecek ve 
bunların da ikmalinde sarfiyat miktarı 19 952 174 liraya baliğ olacaktır. İstanbul'da Lâleli 
Camii etrafında ve bodrum katında inşa edilmekte olup idareye mühim bir gelir temin ede
ceği anlaşılan 64 dükkânın 704 812 liraya baliğ olan ihale bedeli de bu meyandadır. 

Umum Müdürlük her yıl artan geliri ile mütenasip olarak âbide ve cami tamirine ve sosyal 
hizmetlerin daha geniş ölçüde ele alınmasına önem . vermektedir. 1959 yılında 20 467 758 lira 
ayrılarak 188 eserin restorasyon işi ve bu arada 1959 yılma ait raporumuzdaki temenniler me-
yanmda bulunan istanbul'daki Fethiye Camimin tamir ve restorasyonu da ele alınmıştır. Bu su
retle son yıllar zarfında restore ve tamir ettirilen eski eser ve cami sayısı 1 399 a ve sarf edi-
>n para miktarı 55 142 236 liraya baliğ olmuşfcur. 

Ecdadımızın vakfiyelerinde geniş ölçüde yer verdikleri sosyal yardım hizmetleri de önemle 
ele alınarak 17 imaret ve 14 talebe yurdu açılmıştır. Gureba Hastanesi, talebe yurtları, ima
retler ve emsali hayri ve sosyal hizmetlere tahsis edilen para miktarı (personel masrafları ha
riç) 1960 yılında 2 690 700 liraya baliğ olmuşlnr. 1950 yılı bütçesine nazaran artış nispeti 
yedi mislinden fazladır, imaretlerde ekserisi fakir mektep talebesi olmak üzere .8 195 kişiye 
sıcak öğle yemeği verilmektedir. Talebe yurtlarında da 1 291 fakir çocuğun her türlü ihtiyaçları 
temin edilerek okutulmaktadır 

Bu işlere 1960 yılında bir kat daha hız verilerek en az 300 eski eserin yenihaştan tamirinin 
ele alınacağı ve tamirlerine başlanmış bulunanların ikmaline çalışılacağı anlaşılmıştır. 

Vakıflar Bankasının umumi mesaisine gelince : 
Banka, '50 milyon lira sermayeli olup bunun 37 735 400 lirası tahsil edilmiştir. İhtiyatları 

2 164 309 liradır. Umumi tevdiat yekûnu, geçen yıla nazaran 29 435 000 lira fazlasiyle 165 000 000 
liraya, ticari, malî ve sınai plasmanları 199 .122 500 liraya baliğ olmuştur. Sona ermek üzere bulu
nan 1959 takvim yılı faaliyetinin neticeleri memnuniyet verici olup fr 9 civarında net temettü 
temin olunacağı anlaşılmaktadır. Mevduat artışından da anlaşılacağı veçhile mesaisi her y i inkişaf 
eden ve halkın alâka ve emniyetini celbe muvaffak olduğu anlaşılan Vakıflar Bankasının şube ve 
ajans adedi hâlen 30 a yükselmiştir. 

Hulâsa, Vakıflar Umum. Müdürlüğünün dikkat ve hassasiyetle çalıştığı, varidatım artırmak 
için yeni bianlar inşası ve bilhassa memleketin muhtelif köşelerindeki âbide ve camilein geniş öl
çüde tamir ve restorasyon işinde gösterdiği gayret ve faaliyeti takdire şayan gördüğümüzü arz 
ederiz. 

Afyon K. 
Murad Âli Ülgen 

İsparta 
Tevfik Tığlı 
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Kenan Akmantar 

Sakarya 
Nusret Kirişcioğhı 

Balıkesir 
M. Halûk Timurtaş 
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Bütçe Encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Bütçe Encümmi 5 . 1 . 1960 
Esas No: 1/468 

Karar No: 18 

Yüksek Reisliğe 

Vakıflar Umum Müdürlüğünün 1960 malî 
yılı bütçesi hakkında hazırlanan ve Yüksek Mec
lise arzı İcra Vekilleri Heyetince kararlaştırılıp 
Başvekâletin 30.XI.1959 (tarihli ve 71-1011/2926 
sayılı tezkeresiyle gönderilen kanun lâyihası ıner-
butatı ile birlikte encümenimize havale edilmiş 
olmakla Devlet Vekili Rize Mebusu İzzet Akçal, 
Vakıflar Umum Müdürü ve Maliye Vekâleti mü
messilleri hazır oldukları halde tetkik ve müza
kere edildi. 

Umum Müdürlüğün bütçesini encümenimiz 
namına tetkik öden raportörlerimizin hazırladık
ları rapor* mütalâa edildikten ve idarenin faaliyet 
sahasına giren işler hakkında vâki sualler Hükü
met tarafından cevaplandırıldıktan sonra bütçe
nin fasıl ve maddelerinin tetkikine geçilmiştir. 

Bütçenin masraf kısmını ihtiva eden (A/l ) 
işaretli cetvel yekûnu geçen yıla nazaran 3 594 584 
lira fazlasiyle 16 137 484 ve yatırım kısmını teş
kil eden (A/2) işaretli cetvel yekûnu ise 19 950 000 
lira fazlasiyle 39 538 000 lira olarak Hükümetçe 
tesbit ve teklif edilmiş bıuunmiktadır. 

(A/ l ) işaretli cetvelin fasıl ve maddeleri üze
rinde yapılan incelemelerde geçen yıla nazaran 
tahsisat fazlalığının mühim kısmının geçen sene 
maaş ve ücretlere yapılan yüzde yüz zammın ne
ticesi olarak maaş ve ücretlere ait fasıllarda ve 
bir kısmının da yönetim masrafları ve daire hiz
metleri kısımlarında yer almış olduğu müşahede 
edilmiştir. Hayri ve sosyal hizmetlere ait 422 nei 
faslın muhtaç ve körlerin maaşları unvanı altın
daki 50 ILCİ maddesine mevzu tahsisatın aynı du
rumda ve sıra bekliyenlerin de bu yardımdan 
müstefidolmalarını ve imkân nispetinde yardımın 
'artırılmasını temin için 100 000 lira artırılması 
suretiyle 200 000 liraya iblâğı uygun görülmüş 
ve bu suretle (A/ l ) işaretli cetvel yekûnu 
16 237 484 lira olarak encümenimizce tesbit ve 
yatırım kısmını "teşkil eden (A/2) işaretli cetvel 
ise aynen kabul edilmiştir. 

Umum Müdürlüğün varidatını gösteren (B) 
işaretli cetvel yekûnu ise geçen yıla nazaran 

23 544 584 lira fazlalıkla 55 675 484 lira olarak 
Hükümetçe tahmin ve teklif edilmiş bulunmak
tadır. Bu varidat, 37 928 984 lirası Hazineden 
yapılacak yardımdan, 1 400 000 lirası geçen yıl
dan devreden nakid mevcudundan ve mütebaki 
kısmı kendi gelir kaynaklarından terekkübetmek-
tedir. Fasıl ve maddeler üzerinde yapılan ince
leme sonunda türlü gelirlere ait 3 ncü faslın zey 
tinlikler işletmeleri hasılatı ve kira bedeli madde
sine geqen yıla nispetle 150 000 lira noksaniyle 
vaz'edilmiş tahsisata 100 000 lira ilâvesi uygun 
görülmüş ve bu suretle varidat cetveli yekûnu * 
55 775 484 lira olarak encümenimizce tesbit ve 
kabul edilmiştir. ' 

Lâyihanın 1 ve 2 nei maddeleri, cetvellerde 
3^apılan rakam değişiklikleri neticesi husule ge
len yekûn aksettirilmek suretiyle ve mütaakip 
maddeleri Hükümetin teklifi veçhile aynen kabul 
edilmiştir. 

Vakıflar Umum Müdürlüğünün 1960 yılı büt
çe kanunu lâyihası merbutatı bulunan cetveller
le birlikte Umumi Heyetin tasvibine arz edilmek 
üzere Yüksek Reisliğe sunulur. 
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H. îmre N. özsan 

Mazbata M. ' Kâtip 
izmir Diyarbakır 

B. Bilgin M. H. Ünal 

Adana Afyon K. 
R. Tekeli M. Â. Ülgen 

İmzada bulunamadı 

Ankara , Artvin . Aydın 
Muhalifim H. Çeltikçioğlu N. Celim 
İ. Seçkin 

Balıkesir Çorum Çorum 
M. H. Timurtaş II. Bulgurlu Y. Gürsel 

Denizli Denizli Erzincan 
A. R. Karaca M. Karasan Muhalifim 

B. Bayındır 
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ÎDskişehir 
M. Başkurt 

imzada bulunamadı 
Gazianteb İsparta 

E. Cenanı T. Tığlı 
istanbul 

M. Şellefyan 
imzada bulunamadı 

Kars 
S. Atalay 

imzada bulunamadı 
Kastamonu Kayseri 

Eskişehir 
H. Sezen 

istanbul 
N. Kırşan 

izmir 
K. Serdaroğlu 

Kastamonu 
İV. Batur 

Konya 
M. îslâmoğlu O. Kavuncu M. Bağrıaçık 

Konya 
H. ölçmen 

Nevşehir 
N. Önder-
Sakarya 

İV. Kirişcioğlu 

Sivas 
Muhalifim 

T. Feyzioğlu 

Zonguldak 
T. Öktem 

Malatya 
N. Yetkin 

imzada bulunamadı 
Rize 

H. Agun 
Siird 

M. D. Süalp 

Trabzon 
/. Şener 

Rize 
M. Önal 

Sinob 
Ö. özen 

Yozgad 
T. Alpay 

Zonguldak 
/ / . Timur 
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HÜKÜMETİN TE'KLÎFÎ BÜTÇE ENCÜMENİNİN TADİLİ 

Vakıflar Umum Müdürlüğü 1960 yılı Bütçe Vakıflar Umum Müdürlüğü 1960 yılı bütçe 
kanunu lâyihası kanunu lâyihası 

MADDE 1. — Vakıflar Umum Müdürlüğü 
1960 bütçe yılı yatırımlar dışımda kalan masraf
ları için, bağlı (A/ l ) işaretli oetvıdde gösterildiği 
üzere 16 137 484 lira ve yatınım masrafları için 
de, bağlı (A/2) işaretli cetvelde gösterildiği üze
re 39 538 000 lira taıhıslisat verilmiştir. 

MADDE 2. — Vakıflar Umum Müdürlüğü 
1960 bütçe yılı masraflarına karşılık olan varidat, 
bağlı (B) işaretli cetvelde gösterildiği üzere, 
55 675 484 lira tahmin edilmiştir. 

MADDE 3. — Vakıflar Umumi Müdürlüğün
ce 1960 bütçe yılında elide edilecek varidat çeşit
lerinden her birinin dayandığı hükümler, bağlı 
(C) işaretli cetvelde gösteriılımiştir. Bu cetvelde 
yazılı varidatın tarh ve tahsiline 1960 bütçe yı
lında da devam olunur. 

MADDE 4. — Vakıflar Umum Müdürlüğü
nün 30 . VI . 1939 tarihli ve 3656 sayılı Kanunun 
19 ncu maddesine giren hiametUlerine ait kadro
lar, bağlı (D) işaretüıi cetvelde gösterilmiştir. 

3656 sayılı Kanunun 9 ncu maddesi gereğince 
muvakkat mahiyet/teki hizmetler için îcra Vekil
leri Heyeti karariyle kadro alınabilecek tertipler, 
bağlı (E) işaretli cetvelde gösterilmiştir. Bu kad
rolar, ertesi yıl Bütçe kanunu lâyihası ile Türki
ye Büyük Millet • Meclisine sunulur. Bunların el
deki kadrolara ek olmaması şarttır. 

MADDE 5. — Vakıflar Umum Müdürlüğü 
Vazife ve teşkilâtı hakkındaki 27 . VI . 1956 ta
rihli ve 6760 sayılı Kanuna, bağlı (1) sayılı cet
velde yazılı kadrolardan, bağlı (L) işaretli cetvel
de gösterilenler 1960 bütçe yılında kullanılamaz. 

MADDE 6. — Geçen yıl borçları faslındaki 
tahsisat üstünde çıkan ve 1959 yılı bütçesinin aid-
olduğu tertibinde karşılığı bulunan borçlar, ilgili 
oldukları hizmet fasıllarından bu fasla Maliye 
Vekâletince akfean'lacak tahsisattan ödenir. 

1928 - 1958 bütçe yıllanna aildodup da Mulıa-
sebei Umumiye Kanununun 93 ncü maddesine 
göre zamanaşumıım uğraanamış ve karşılıkları yıl
ları bütçelerinde bulunan borçlar, 1960 yılı büt
çesinin ilgüi hizmet tertiplerinden veya 3 - 6 ncı 

MADDE 1. — Vakıflar Umum Müdürlüğü 
1960 bütçe yılı yatırımlar dışında kalan mas
rafları için, bağlı (A/ l ) işaretli cetvelde göste
rildiği üzere 16 237 484 lira ve yatınım (masraf
ları için de, bağlı (A/2) işaretli cetvelde gös
terildiği üzere 39 538 000 lira tahsisat verilmiş
tir. 

MADDE 2. — Vakıflar Umum Müdürlüğü 
1960 bütçe yılı masraflarına karşılık olan va
ridat, bağlı (B) işaretM cetvelde gösterildiği 
üzere 55 775 484 lira tahmin edilmiştir. 

MADDE 3. — Ayniyle kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Ayniyle kabul edilmiştir. 

MADDE 5. — Ayniyle kabul edilmiştir. 

MADDE 6. — Ayniyle kabul edilmiştir. 

(S , Sayısı : 4 4 ) 
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Hü. 

kısım fasıllariyle yatırım fası lan bakiyelerinden 
eski yıllar bordan faslına Maliye Vekâletince 
'aktarılacak tahsisattan ödenir. 

MADDE 7. — Masraf fasıllarından yapıla
cak sarfiyata ait formül, bağlı (B) işaretli cetvel
de gösıber-ilmliştir. 

' MADDE 8. — 1960 bütçe yılı içinde kapatıl
mak üzere Başvekâletin onayı ile 500 000 liraya 
kadar kısa süreli avans almaya ve hesaplar açtır
maya Umum Müdürlük salahiyetlidir. 

MADDE 9. — Bu kanun 1 Mart 1960 tarihin
den itibaren mer'iıdir. 

MADDE 10. — Bu kanunun hükümlerini ic
raya Başvekil ve Maliye Vekili memurdur. 

Başvekil 
A. Menderes 
Devlet Vekili 

A. Aker 
Devlet Vekil i 

Devlet Vekili 

Millî Müdafaa Vekilli 
E. Menderes 

Hariciye Vekili 
E. R. Zorlu 

Maarif Vekili 

Ticaret Vekili 
H. Erkmen 

(rüm. ve tnh. Vekil i 
H. Hilsman 

Münakalât Vekili 
M. Kurbcmoğlu 

Sanayi Vekili V. 
S. Ataman 

İmar ve îskân Vekili 
M. Berk 

Devlet Vekili 
/ . Akçal 

Adliye Vekili 
E. Budakoğlu 

Dahiliye Vekili 
N. Gedik 

Maliye Vekili 
H. Pölatkan 

Nafıa Vekili ve 
Maarif V. V. 

T. İleri 
Sıh. ve îç. Mua. Vekili 

Dr. Lûtfi Kırdar 
Ziraat Vekili 

İV. ökmen 
Çalışma Vekili ve 

Bas.-Yay. ve Turz. V. V. 
H. Şaman 

Bas. - Yay. ve Turz. Vekili 

B. E. 

Koordinasyon Vekili 
S. Ataman 

MADDE 7. — Ayniyle kabul edilmiştir. 

MADDE 8. — Ayniyle kabul edilm%tir. 

MADDE 9. — Ayniyle kabul edilmiştir. 

MADDE 10. — Ayniyle kabul edilmiştir. 
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A/ l - CETVELİ 

Tahsisatın nev'i 

İkinci kısım - Personel 
masrafları 

I - Maaşlar ve ücretler 
Maaşlar 
Merkez memurları maaşı 
Vilâyetler memurları maaşı 
Merkez memurları açık maaşı 
Vilâyetler memurları açık ma
aşı 

Fasıl yekûnu 

Ücretler 
Merkez hizmetlileri ücreti 
Vilâyetler hizmetlileri ücreti 

Fasıl yekûnu 

Geçici hizmetliler ücreti 
Merkez geçici hizmetlileri üc
reti 
Vilâyetler geçici hizmetlileri 
ücreti 
7044 sayılı Kanunla devralman 
eski eserler onarımı geçici hiz
metlileri ücreti 

Fasıl yekûnu 

I I - Başka haklar 
4178 ve 4598 sayılı kanunlar 
gereğince yapılacak zam ve 
yardımlar 
Merkez memurları çocuk zam
mı 
Vilâyetler memurları çocuk 
zammı 

1959 
Y ı l ı 

tahsisatı 
Lira 

1 065 115 
1 423 395 

1 

4 604 

2 493 115 

140 860 
1 513 495 

1 654 355 

130 000 

334 500 

168 725 

633 225 

20 000 

50 000 

1960 yılı için 
Hükümetçe 

istenen 
Lira 

1 545 600 
2 026 200 

1 

10 000 

3 581 801 

199 800 
2 340 000 

2 539 800 

176 400 

611 400 

235 200 

1 023 000 

16 000 

54 000 

Encümence 
kabul edilen 

Lira 

1 545 600 
2 026 200 

1 

10 000 

3 581 801 

199 800 
2 340 000 

2 539 800 

176 400 

611 400 

235 200 

1 023 000 

• 

16 000 

54 000 
( S. Sayısı : 44 ) 



— 2 6 —• 

î \ M. 

21 

22 

31 

32 

40 

Tahsisatın nev'i 

Merkez memurları doğum yar
dımı 
Vilâyetler memurları doğum 
yardımı 
Merkez memurları ölüm yardı
mı 
Vilâyetler memurları ölüm 
yardımı 
Yakacak zammı 

Fasıl yekûnu 

1959 
Y ı l ı 

tahsisatı 
Lira 

3 000 

5 400 

3 000 

6 000 
990 

88 390 

1960 yılı içiıl 
Hükümetçe 

isteneni 
Lira 

3 000 

5 400 

6 000 

12 000 
990 

97 390 

Encümence 
kabul edilen 

Lira 

3 000 

5 400 

6 000 

12 000 
990 

97 390 

207 Ecnebi dil bilenlere 3656 sayılı 
Kanunun 5 nci maddesi gere
ğince ödenecek para mükâfatı 

209 

210 
217 
218 
221 

11 

12 
13 
14 
15 

5434 sayılı Kanun gereğince 
T. C. Emekli Sandığına yapıla
cak ödemeler 
% 6 emekli ve % 25 giriş kese-
nekleriyle artış farkları 
% 1 ek karşılıklar 
Emekli ikramiyesi 
Sandık yönetim masrafları 
Diğer ödemeler 

Fasıl yekûnu 

Temsil tahsisatı 
Ek görev tazminatı 
Kasa tazminatı 
Emekli, dul ve yetim maaşları 

îkinci kısım yekûnu 

161 946 
29 442 
50 000 
15 831 

130 000 

387 219 

2 100 
5 500 

15 000 
875 250 

6 154 155 

397 904 
61 216 
50 000 
30 992 

130 000 

670 112 

4 200 
5 500 

15 000 
1 050 000 

8 986 804 

397 904 
61 216 
50 000 
30 992 

130 000 

670 112 

4 200 
5 500 

15 000 
1 050 000 

8 986 804 

Üçüncü kısım - Yönetim 
masrafları 

301 Merkez daireleri büro masraf
ları 

10 Kırtasiye 5 000 5 000 5 000 
(S. Sayısı : 44 ) 
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F. M. Tahsisatın nev'i 

302 

20 Döşeme 
30 Demirbaş 
40 öteberi masrafları 
50 Aydınlatma 
60 Isıtma 

Fasıl yekûnu 

Vilâyetler büro masrafları 
Kırtasiye 
Döşeme 
Demirbaş 
öteberi masrafları 
Aydınlatma 
Isıtma. 

10 
20 
30 
40 
50 
60 

1959 
Yılı 

tahsisatı 
Lira 

5 000 
7 500 
12 000 

1 
1 

29 502 

25 000 
25 000 
15 000 
20 000 
8 000 
22 500 

1960 yılı için 
Hükümetçe Encümence 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

Fasıl yekûnu 115 500 

303 
904 

Basılı kağıt ve defterler 
Posta, telgraf ve telefon ücret 
ve masrafları 

11 Merkez posta ve telgraf ücret
leri 

12 Vilâyetler posta ve telgraf üc-

75 000 

10 000 

5 000 
7 500 

17 200 
1 
1 

34 702 

25 000 
25 000 
15 000 
25 000 
10 000 
30 000 

130 000 

75 000 

15 000 

5 000 
7 500 

17 200 
1 
1 

34 702 

25 000 
25 000 
15 000 
25 000 
10 000 
30 000 

130 000 

75 000 

15 000 

305 
306 
307 

-

21 
22 

10 
20 
30 
40 
50 

retleri 
Merkez telefon masrafları 
Vilâyetler telefon masrafları 

Fasıl yekûna 

Vilayetler kira bedeli 
Giyecekler 
Harcırahlar 
Daimî vazife harcırahı 
Muvakkat vazife harcırahı 
Müfettişler harcırahı 
Ecnebi memleketler harcırahı 
Ecnebi uzman ve hizmetlilerle 
bunlara yardımcı personelin 
harcırah ve başka masrafları 

14 000 
16 000 
33 000 

73 000 

14 000 
60 000 

20 000 
320 000 
30 000 

1 

40 000 

21 000 
16 000 
48 000 

100 000 

20 000 
60 ooo 

25 000 
375 000 
70 000 

1 

25 000 * 

21 000 
16 000 
48 000 

100 000 

20 000 
60 000 

25 000 
375 000 
70 000 

1 

25 000 

(S. Sayısı: 44 ) 



— 28 — 

M. Tahsisatın nev'i 

92 6245 sayılı Harcırah Kanunu
nun 49 ncu maddesi gereğince 
verilecek tazminatlar 

93 6245 sayılı Harcırah Kanunu
nun 49, ncu maddesi gereğince 
verilecek vasıta avansı karşı
lığı 

Fasıl yekûnu 

4598 sayılı Kanun gereğince 
ödenecek tedavi masrafları ve 
harcırahları 

11 Merkez 
12 Vilâyetler 

Fasıl yekûnu 

Taşıt masrafları 
21 Merkez taşıtları işletme mas

rafları 
22 Merkez taşıtları onarma mas

rafları 
31 Vilâyetler taşıtları işletme 

masrafları 
32 Vilâyetler taşıtları onarma 

masrafları 

Fasıl yekûnu 

Üçüncü kısım yekûnu 

Dördüncü kısım - Daire 
hizmetleri 

Muhasebei Umumiye Kanunu
nun 48 nci maddesini ilgilendi
ren masraflar 

10 Aidat 
30 Geliverilecek paralar 
40 Mahkeme harçları 

Fasıl yekûnu 

( S . Say] 

1959 1960 yılı için 
Yılı Hükümetçe Encümence 

tahsisatı istenen kabul edilen 
Lira Lira Lira 

14 760 14 760 14 760 

2 000 2 000 2 000 

426 761 511 761 511 761 

7 500 7 500 7 500 
10 000 10.000 10 000 

17 500 17 500 17 500 

5 000 5 000 5 000 

2 500 - 2 500 2 500 

30 000 30 000 30 000 

10 000 10 000 10 000 

47 500 47 500 47 500 

858 763 996 463 996 463 

150 000 150 000 150 000 
50 000 50 000 50 000 
206 000 206 000 206 000 

406 000 406 000 406 000 
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P . M. 

417 
11 
12 
13 
14 

Tahsisatın nev'i 

Vakıf akaarlar masrafları 
Bina ve Arazi vergileri 
Belediye Yergi ve resimleri 
.Tapu hare ve masrafları 
Başka her çeşit masraflar 

Fasıl yekûnu 

1959 
Y ı l ı 

tafoşteaıtı 
Lira 

580 000 
110 000 
25 000 

525 000 

1 240 000 

1960 yılı için 
Hükümetçe 

istenen 
Lira 

590 000 
115 000 
25 000 

585 000 

1 315 000 

Encümence 
kabul edilen 

Lira 

590 000 
115 000 
25 000 

585 000 

1 315 000 

418 

419 

421 

422 

424 

Faiz, acyo ve para taşıma mas
raftan 

10 Faiz 
20 Para taşıma masrafları 

Fasıl yekûnu 

Her çeşit tesbit ve satış mas
rafları 
Arazi, incirlik ve zeytinlikler 
umumi masrafları 

2 000 
3 000 

2 000 
3 000 

5 000 5 000 

10 
20 
30 

40 

Hayri ve sosyal hizmetler 
Gkıreba Hastanesi masrafları 
İmaretler masrafları 
Çeşitli hayır şartları ve sosyal 
yardım masrafları 
Üniversite ve okullar muhtaç 
öğrencileri yurt ve kamp mas-

10 000 

120 000 

700 000 
600 000 

240 700 

60 000 

150 000 

700 000 
650 000 

240 700 

10 

20 

2 000 
3 000 

5 000 

60 000 

150 000 

700 000 
650 000 

240 700 

rafları 
Muhtaç ve körlerin maaşları 

Fasıl yekûnu 

5634 sayılı Kanunla ilgili mas
raflar 
5634 sayılı Kanunun 8 nci mad
desi uyarınca Hazineye ödene
cek karşılıklar 
5634 sayılı Kanunun 10 ncu 
maddesi uyarınca Hazineye 
ödenecek karşılıklar 

800 000 
100 000 

2 440 700 

7 200 

147 000 

1 000 000 
100 000 

2 690 700 

7 200 

200 000 

1 000 000 
200 000 

2 790 700 

7 200 

200 000 

Fasıl yekûnu 154 200 207 200 207 200 
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Tahsisatın nev'i 

Hayrat masrafları 
Hayrat bakım masrafları 
Hayratın ve hayrattaki kıy
metli eşyanın inceleme ve 
ayırma masrafları 

Fasıl yekûnu 

Muhtelif istihkaklar 
Kaldırılmış tekke ve zaviyeler 
mensupları maaşları 
Tevliyet ve evlâdiyet maaşları 
Fer'î hizmetler tahsisatı 
Vakıflar Nizamnamesi uyarın
ca ödenecek intifa hakları 

Fasıl yekûnu 

Muhafazasına lüzum kalmıyan 
evrak ve vesaikin imha edilme
si hakkındaki 6696 sayılı Ka
nun gereğince teşekkül edecek 
komisyon azalarına verilecek 
ücretler ve bu kanun gereğince 
yapılacak hizmetler karşılığı 
Üniversite ve yüksek okullarda 
okutulan öğrencilere verilecek 
burslar 
Yayın ve tanıtma masrafları 
Satmalına ve abone 
Başka her çeşit yayın ve tanıt
ma masrafları 

Fasıl yekûnu 

4489 sayılı Kanuna göre staj 
için ecnebi memleketlere gön
derileceklerin harcırahları ile 
başka her çeşit masrafları 

1959 1960 yılı için 
Y ı l ı Hükümetçe Encümence 

talısisaltı istenen kaJbul edilen 
Lira Lira Lira 

0 50 000 50 000 

5 000 20 000 20 000 

5 000 70 000 70 000 

2 070 
25 000 
12 000 

185 000 

224 070 

1 350 
25 000 
12 000 

185 000 

223 350 

1 350 
25 000 
12 000 

185 000 

223 350 

10 000 0 0 

43 000 43 000 43 000 

7 500 12 500 12 500 

50 000 30 000 30 000 

57 500 42 500 42 500 

18 000 18 000 18 000 
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p . M. Tahsisatın nev'i 

1959 
Y ı l ı 

tahsisatı 
Lira 

1960 yılı için 
Hükümetçe Encümence 

istenen kalbu'l edilen 
Lira Lira 

454 Sigorta masrafları 
10 2762 sayılı Kanunun 15 nci 

maddesi gereğince ayrılacak 
sigorta karşılığı 150 000 10 000 , 10 000 

20 Diğer sigorta masrafları 500 2 500 2 500 

456 
476 

501 
502 

•t 

505 

Fasıl yekûnu 

Dtişüntilmiyen masraflar 
Kurs masrafları 

Dördüncü kısım yekûnu 

Beşinci kısım - Borçlar 

Geçen yıl borçlan 
Eski yıllar borçları 

10 1955 - 1958 yılları borçları 
20 1928 - 1954 » » 

Fasıl yekûnu 

Hükme bağlı borçlar 

Beşinci kısım yekûnu 

150 500 

500 
1 

4 884 471 

70 000 

20 000 
511 

20 511 

25 000 

115 511 

12 500 

500 
1 

5 243 751 

70 000 

20 000 
466 

20 466 

25 000 

115 466 

12 500 

500 
1 

5 343 751 

70 000 

20 000 
466 

20 466 

25 000 

115 466 

Altmct kısım - Yardımlar 

601 Kudretsiz hayrata yardım 
10 îmar ve ihya karşılığı 20 000 20 000 20 000 
20 Vakıflar Nizamnamesinin 52 

nci maddesi gereğince yapıla
cak ödemeler 20 000 > 20 000 20 000 

Fasıl yekûnu 40 000 40 000 40 000 
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1959 1960 yılı için 
Y ı l ı Hükümetçe Encümence 

tahsisatı istenen kafoııl edilen 
Tahsisatın nev'i Lira Lira Lira 

Mülhak vakıflara ait cami ve 
mescit hademe ücretleri fark
ları 

Altıncı kısım yekûnu 

KISIMLAR YEKÛNU 
ikinci kısım yekûnu 
Üçüncü kısım yekûnu 
Dördüncü kısım yekûnu 
Beşinci kısım yekûnu 
Altıncı kısım yekûnu 

UMUMÎ YEKÛN 

490 000 

530 000 

6 154 155 

858 763 
4 884 471 

115 511 
530 000 

12 542 900 

A/2 - CETVELİ 

Yatırımlar 

Vakıf akaarlarla kira getirmi-
yen binalar onarımı ve küçük 
yapılar 
Yapma ve onarma işleri 
Âbideler onarımı 
7044 sayılı Kanunla devralı
nan eski eserler onarımı 
Hayrat yapı ve onarımı 
Dernekler ve köyler tarafın
dan inşa veya tamir ettirile
cek hayrata yardım 

Fasıl yekûnu 

Taşıtlar satmalına karşılığı 

Yatırımlar yekûnu 

415 000 

2 573 000 

8 000 000 
500 000 

8 000 000 

19 073 000 

100 000 

19 588 000 

755 000 

795 000 

8 986 804 
996 463 

5 243 751 
115 466 
795 000. 

16 137 484 

415 000 

2 573 000 

8 000 000 
500 000 

28 000 000 

39 073 000 

50 000 

39 538 000 

755 000 

795 000 

8 986 804 

996 463 
5 343 751 

115 466 
795 000 

16 237 484 

e 

415 000 

2 573 000 

8 000 000 
•500 000 

28 000 000 

39 073 000 

50 000 

39 538 000 
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F. 

1 

2 

3 

4 
5 

M. 

1 
2 
o o 

1 

2 

3 

1 
2 
3 
4 

5 
6 

B CETVELİ 

Varidatın nev'i 

İcareler 
îcarei vahide 
îcarei müeccele 
Mukataa 

Fasıl yekûnu 

Temettü ve faizler 
Türkiye Vakıflar Bankası te-
mettüîeri 
Akaar ve toprak satış bedeli 
faizi 
Taviz bedeli faizi 

Fasıl yekûnu 

Türlü gelirler 
Mahlûl muaceelesi 
Zeytinlikler hasılatı 
Arazi ve incirlikler hasılatı 
Zeytinlikler işletmeleri hası
latı ve kira bedeli 
Vakıf memba suları hasılatı 
Çeşitli varidat ve hasılat 

Fasıl yekûnu 

Hazineden yardım 
Geçen yıldan devrolunan gelir 
fazlası 

UMUMÎ YEKÛN 

1959 
Y ı l ı 

tahminleri 
Lira 

7 600 000 
100 000 
10 000 

7 710 000 

1 120 000 

325 000 
70 000 

1 515 000 

1 700 000 
290 000 
510 000 

2 400 000 
40 000 

700 000 

5 640 000 

16 658 725 

607 175 

32 130 900 

1960 yılı için 
Hükümetçe Encümence 

tahmin edilen tahmin edilen 
Lira Lira 

8 260 000 
140 000 
15 000 

8 415 000 

1 150 000 

325 000 
100 000 

1 575 000 

1 700 000 
650 000 
556 500 

2 250 000 
250 000 
950 000 

6 356 500 

37 928 984 

1 400 000 

55 675 484 

8 260 000 
140 000 

15 000 

8 415 000 

1 150 000 

325 000 
100 000 

1 575 000 

1 700 000 
650 000 
556 500 

2 350 000 
250 000 
950 000 

6 456 500 

37 928 984 

1 400 000 

55 775 484 
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Vergilerin, resimlerin ve başka gelirlerin 
dayanakları 

Nev'i 

Kanun 

Nizamname 

Kanun 

Kanun 

Kanun 

Kanun 

Kanun 

Kanun 

Tarihi Numarası Ö Z E T İ 

8 . 3 . 1 9 3 4 

20 . 4 .1936 

27. 5 1955 
19 . 5 .1934 

28 . 6 .1952 

2 1 . 7 .1953 

İcarei vahide 

2387 Vakıf akaar ve arazinin ve mahsullerinin ne su
retle kiraya verileceği ve idar^ olunacağı hakkında 

2950 Vakıf malların taksitle satılması ve kiraya veril
mesi hakkındaki Kanunun 4 ncü maddesi. 

6570 Gayrimenkul kiralan hakkında Kanun. 
Vakıf yerlerin nasıl kiraya verileceğine ve mah
sullerinin ne suretle satılacağına dair. 

İcarei müeccele ' . ' . - • 

Mukataa 

5982 

618c 

Vakıflar Kanununun 27 nci maddesine bir fıkra 
eklenmesi hakkında Kanun. 
Âmme Alacaklarının Tahsil Usulü hakkında Ka
nun 

Türkiye Vakıflar Bankası temettüleri 

18. 1 . 1954 6219 Türkiye Vakıflar Bankası Türk Anonim Ortak
lığı Kanununun 6 nci ve 9 ncu maddeleri 

Âkaar ve toprak satış bedeli faizi 

6 .1935 2762 'Vakıflar Kanununun 13 ncü maddesi. 

7 .1953 6092 Vakıf zeytinlik, incirlik, fındıklık, narenciye ve 
meyvalıkların satış şekli hakkında Kanun 

Taviz bedeli faizi 

5 . 6 . 1 9 3 5 2762 Vakıflar Kanununun 32 nci maddesi. 

Mahlûl muaccelcsi 
27.12.1937 3294 Vakfa ait hisseli mahlûl yerlerin hissedarlarına 

ne suretle satılacağına dair. 
' • • • • - • • > • • • • • * 

Zeytinlikler hasılatı " - y '' 
" ; . . " L : - "i 

Arazi ve incirlikler hasılatı 

8 . 3 . 1 9 3 4 2387 Vakıf akaar ve arazinin ve mahsullerinin ne su
retle kiraya verileceği ve idare olunacağı hakkında. 

20 . 4 .1936 2950 Vakıf malların taksitle satılması ve kiraya veril
mesi hakkındaki Kanunun 4 ncü maddesi, 
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Vergilerin, resimlerin ve başka gelirlerin 

dayanakları 

Nev'i 

Nizamname 

Kanun 

Tarihi Numarası Ö Z E T İ 

19 . 5 .1934 Vakıf yerlerin nasıl kiraya verileceğine ve mah
sullerinin ne suretle satılacağına dair. 

Zeytinlikler işletmeleri hasılatı ve kira bedeli 

23 . 8 .1940 3913 Vakıf memba sulariyle orman ve zeytinliklerin iş
letilmesi hakkındaki Kanunun 3 ncü ve 8 nci mad
deleri. 

Vakıf memba suları hasılatı 

3 .1934 2387 Vakıf akaaı ve arazinin ve mahsullerinin ne suret
le kiraya verileceği ve idare olunacağı hakkında. 

Çeşitli varidat ve hasılat 

Kanun 
» 

Nizamname 
Kanun 

5 . 
20. 

17. 
26 

6 
4 

7 
5 

.1935 

.1936 

.1936 
.1927 

2762 
2950 

1050 

Vakıflar Kanununun 13, 16 ve 17 nci maddeleri. 
Vakıf Malların Taksitle Satılması ve Kiraya Ve-
rilmesi hakkındaki Kanunun 3 ncü maddesi. 
Vakıflar Nizamnamesinin 52 nci maddesi. 
Muhasebei Umumiye Kanununun 93 ncü maddesi 
(köhne eşya ve enkaz bedelleri, mahkûmünbih 
borçlar faizi, masarifi muhakeme istirdadı, mün
hal tevliyetler muhassasatı, mazbuta meyanma 
alman vakıfların ;mahalli sarfı kalmıyan mütera
kim paraları ve sair çeşitli hasılat.) 

D. Memuriyetin nev'i 

MERKEZ HİZMETLİLERİ 

1 Teknisiyen 
2 » 
3 » 
9 Usta 
9 Sanatkâr işçi 

Şoför 
Daktilo 

Dâva Takip Memuru 

Aded 

&7?t 
tiıtCL 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
3 
4 
2 
1 

D - CETVELİ 
Ücret 

1 250 
1 100 

950 
400 
400 
700 
700 
600 
500 
400 
500 

( S . Say 

D. 

9 
10 
11 

9 
10 
11 
12 
12 
9 

2 
3 
4 

Memuriyetin nev'i 

Memur 
» 
» 

Başhademe 
Hademe 

» 
» 

Gece Bekçisi 
Dağıtıcı 

Aded 

2 
1 
1 
1 
1 
4 
7 
2 
1 

VİLÂYETLER HİZMETLİLERİ 

Teknisiyen 
» 
» 
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6 
2 
o 

Ücret 

400 
350 
300 
400 
350 
300 
250 
250 
400 

" , — • 

1 100 
950 
800 



D. 

4 
5 
6 
7 
9 

11 
13 

6 
7 
9 

11 
7 
9 

11 
13 

0 

6 
7 

10 
4 
7 

4 
ti 
7 
9 

1! 
12 
13 
14 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
18 
13 
9 

13 
12 
13 
13 
13 
7 
8 
9 

11 

Memuriyetin nev'i 

Usta 
> 

Sanatkâr İşçi 
» » 
» » 
» » 
» » 

Şoför 
» 
» 

Bahçıvan 
Aşçı 

» 
Aşçı Yamağı 

» » 
Daktilo 

» 
» 
» 

Talebe Yurtları İdare Memuru 
» » » » 

Menin r 
» 
» 
» 
» 
» 

Memur (Seyyar) 
Aidatlı Memur 
Dâva Takip Memuru 

» » » 
» » » 
» » » 

Hademe 
» 
» 

Talebe Yurtları Hademesi 
Koruyucu (Eski eserler için) 
Bekçi 
Başkoruyucu (Seyyar) 
Koruyucu (Sevvar) 
İ§Qİ 
Tarım İşçisi 
Hayrat Bakım Memuru 

» » » 
» » » 
» » » 

Aded 

4 
5 
1 
4 
o 

4 
5 
4 
3 

1. 
3 

18 
18 
17 
12 

1 
2 
2 
7 
1 

13 
1 
5 
5 
(5 
7 
3 

< 5 
70 

1 
9 

2 
2 
2 

50 
100 

17 
f> 

14 
3 

13 
39 

1 
5 

10 
10 
5 
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Ücret 

800 
700 
600 
500 
400 
300 
200 
600 
500 
400' 
300 
500 
400 
300 
200 
700 
600 
500 
350 
800 
500 
800 
600 
500 
400 

- 300 
250 
200 
150 
500 
450 
400 
350 
300 
250 
200 
200 
250 
200 
250 
200 
200 
200 
500 
450 
400 
300 

i). 

4 
6 
6 
7 
9 

11 
12 
7 
9 
7 
7 

11 
13 
6 

11 
5 

'8 
12 
18 
8 
9 

11 
12 
18 
7 

10 
8 

10 
11 
11 
12 
13 
10 
11 
11 

Ma 

2 
2 
3 

Memuriyetin nev'i Aded Ücret 

(lur eh a Hastanesi hizmetlileri 

Teknisiyen 
» 

Usta 
» 
» 
» 
» 

Eczacı Kalfası 
» » 

Diyetçi 
Sanatkâr İşçi 

» » 
» » 

Şoför 
Bahçıvan 
Aşçıbaşı 
Ascı 

" 
Aşçı Yamağı 

» » 
Laborant 

» 
Hastabakıcı 

» 
» 

İmam ve (»assai 
Daktilo 
Memur 

» 
» 

Başhademe 
Hademe 

» 
Kapıcı 

» 
Gece Bekçisi 

Kaldırılmış teki 

ışı Vilâyeti 

0 İstanbul 
0 » 
2,5 » 

20 » 
20 Bursa 

e ve zaviye 

Adı 

1 
1 
1 
2 
1 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
4 
1 
1 
1 
1 
1 

1 
o o 
4 
5 

17 
9 

11 
1 
1 
1 
2 
2 
1 

29 
34 

1 
2 
2 

mensupları 

Abdülfettah Güran 
Mehmet F ikri Bozkır 

800 
600 
600 
500 
400 
300 
250 
500 
400 
500 
500 
300 
200 
600 
300 
700 
450 

250 
200 
450 
400 
300 
250 
200 
500 
350 
450 
350 
300 
300 
250 
200 
350 
800 
300 

İbrahim Fahrettin Erenden 
Mehmet İzzet Baştuğ 
Abbas Esen 
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Tahsisatın nev'i 

Geçici hizmetliler ücreti 
Merkez geçici hizmetlileri ücreti 
Vilâyetler geçici hizmetlileri ücreti 
7044 sayılı Kanunla devralman eski 
eserler onarımı geçici hizmetlileri üc
reti 

Memuriyetin nev'i 

L CETVELİ 
Aded Aylık D. 

MERKEZ 

Hukuk Müşavirliği 

Avukat 

Âbide ve Yapı İşleri Dairem 
Âbideler Şubesi : 
Restorasyon Mütehassısı Y. 
Mimar (İhtisas mevkii) 
Rölöve Mütehassısı Y. Mi
mar (ihtisas mevkii) 
Y. Mimar (İhtisas mevkii) 
Y. Mimar (İhtisas mevkii) 
Yapı işleri Şubesi : 
Başmühendis veya Başmimar 
(Şube Müdürlüğü vazifesini 
yapar, ihtisas mevkii) 

Tesisat Mütehassısı Y. Mü
hendis (ihtisas meVkii) 
Betonarme Mütehassısı Y. 
Mühendis (ihtisas mevkii) 
Y. Mimar veya Mühendis 
(ihtisas mevkii) 

6 Mühendis veya Mimar (İh
tisas mevkii) 1 

Hayır İşleri ve Mülhak Vakıflar 
Müdürlüğü 

Hayır işleri Bürosu : 
Memur 1 

» 1 

1 100 

1 1 250 

1 250 
1 100 
950 

1 250 

1 250 

1 250 

1 100 

950 

500 
450 

Memuriyetin nev'i Aded Aylık 

Mülhak Vakıflar Bürosu : 

12 Memur 

Guraba Hastanesi 

7 Üçüncü Sınıf Mütehassıs 
8 Mütehassıs Muavini 
9 » » 

11 Asistan 
9 Eczacı 
9 Hemşire 

10 » 
11 » 

12 » 
9 Şef 

Arşiv ve Neşriyat Müdürlüğü 

Neşriyat Bürosu : 

8 Raportör 

VİLÂYETLER TEŞKİLÂTI 

4 Y. Mimar veya Mühendis 
(ihtisas mevkii) 

5 Y. Mimar veya Mühendis 
(ihtisas mevkii) 

6 Mmtaka veya Vilâyet Mü
dürü 

10 Fen Memuru 
12 Ambar Memuru 

400 

2 
1 
3 
5 
1 
1 
2 
3 
6 
1 

800 
700 
600 
450 
600 
600 
500 
450 
400 
600 

700 

1 1 250 

1 1 100 

1 800 
1 500 
1 400 
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Fasıl 221 — Emekli, dul ve yetim maaşları 
Emeklilerden vefat edenlerin ailelerine 7184 sayılı Kanun mucibince yapılacak ölüm yardımları 

da bu fasıldan ödenir. 

Fasıl 307 — Harcırahlar 
Madde 50 — Ecnebi uzman ve hizmetlilerle bunlara yardımcı personelin harcırah ve başka 

masrafları 
Tahsisat veya günlük ücretle her hangi bir hizmette veyahut muayyen bir işin ifası zımnında is

tihdam edilecek ecnebi uzmanlara, sözleşmeleri gereğince verilecek ücretlerle, memleketimize geliş ve 
dönüş ve 'memleiket içinde seya'hat harcırahları ve yine anlaşmaları gereğince ödenecek sair masrafla
rı bu tertipten ödenir. 

Fasıl 407 — Muhasebei Umumiye Kanununun 48 nci maddesini ilgilendiren masraflar 
Madde 30 — Geriverilecek paralar 

Mahlûl ihbariyeleri, mazbut vakıflar arasına alman vakıfların ilgililerine bağlanacak intifa halkla
rının birikmişleri, Sular Kanunu uyarmca, belediye ve köy ihtiyar heyetlerine verilmek için ayrılan 
ve ayrılacak olan hisseler de bu maddeden ödenir. 

Madde 40 — Mahkeme harçları 
Müfettiş ve tahkik memurları tarafından tâyin edilecek bilir kişilere verilecek ücretlerle 6760 sa

yılı Kanunun 12 nci maddesi gereğince kullanılacak avukatların ücretleri de bu tertipten ödenir. 

Fasıl 417 — Vakıf akaarlar masrafları 
Madde 11 — Bina ve Arazi Vergileri 

Geçmiş yıllar vergileri de bu maddeden ödenir. 

Madde 12 — Belediye Vergi ve Resimleri 
G-eçmiş yıllar vergisi ve resimleri de bu maddeden ödenir. 

Madde 13 — Tapu Hare ve masrafları 
Vakıf binalarla arazinin kadastro, tahrir, tescil işlerine ilişkin bütün harcamalarla bu işlerde ça

lıştırılacak bilir kişilerin yolluk ve gündelikleri bu maddeden ödenir. 

Madde 14 — Başka her çeşit masraflar 
Vakıf han ve apartmanların ısıtma ve aydınlatma masrafları, su sarfiyatı bedelleri, bütün vakıf 

akaarlarm fotoğraflarının çektirilmesi, bu işlerle ilgili alât ve malzeme bedelleri, valkıf alkaarlann 
yangına karşı korunması için alınacak tedbirlerin gerektirdiği bilûmum masraflar, kira, satış, alım ve 
nakil işleri dolayısiyle yapılacak ilânlarla mahlûl gayrimenkuller hakkında yapılacak her türlü ilân 
larm ücretleri, artırma, eksiltme ve ihale komisyonlarında bulunan maaşlı veya ücretli olmıyan aza
larla tadilât komisyonu âzalarının huzur ücretleri, firar ve tagayyübeden eşhastan metruk olup 15 
Nisan 1340 tarihli ve 333 sayılı Kanun mucibince (Evkaf Hazinesine) intikal eden mülhak vakıflara 
ait icareteynli gayrimenkuller için vakıflarına ödenmesi lâzımgelen icare, mukataalar ve tâviz bedel
leri, icareteynli ve mukataalı »olanlar da dâhil olmak üzere bilûmum vakıf gayrimenkullerin mahallerin
de veya kayıtları üzerinde tesbit işleriyle bu hususta yapılacak tetkik ve tasniflerde hariçten çalıştırı
lacaklara yapılacak tediyeler ve bu işlere mütaallik sair bilcümle masraflar bu maddeden ödenir. 

Fasıl 419 — Her çeşit tesbit ve satış masrafları 
Vakıflara ait gayrimenkullerin mahallerinde veya kayıtları üzerinde tesbiti, mesahalarının icrası 

ve kıyınetlendirilmeleri işleriyle bu hususta yapılacak tetkik ve tasnif işlerinde çalıştırılacaklara yevmi-
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ye şeklinde veya kayıt başına verilecek paralarla bilir kişilere yapılacak her türlü ödemeler ve yine bu 
işlerde çalıştırılacak memur ve hizmetlilerin yollukları, tesbit ve mesaha için lüzumlu fennî alet, mal
zeme, basılı kâğıt, kırtasiye bedelleri, nakliye masrafları, artırma, eksiltme ve ihale komisyonlarında 
bulunacak maaşlı veya ücretli olınıyan âzalarm huzur ücretleri, taşıt masrafları, ilân ücretleri ve bu 
işlere ilişkin diğer her çeşit masraflar bu fasıldan ödenir. 

Fasıl 421 — Arazi, incirlik ve zeytinlikler umumi masrafları 
Her türlü bakım ve nakliye masrafları, plân, kroki, resim ve mesaha masrafları, fennî alâıt bedel

leri, bu işlerde çalıştırılacak usta ve işbaşı amelenin yolluk ve gündelikleri, mahsul satışı ve kira işleri 
dolayısiyle istihdam edilecek bilirkişilerin yevmiye ve yollukları ve yapılacak ilânların ücretleri ve 
Çifteler Ciltliği arazisinin borçlandırma voliyle köylüye dağıtılması masrafları, artırma, eksiltıme ve 
ihale komisyonlarında bulunan maaşlı veya ücretli ölmıyan azalarla tadilât komisyonu âzalarının hu
zur ücretleri de bu fasıldan ödenir. 

Fasıl 422 — Hayrî ve sosyal hizmetler ' ' " 
Madde 10 — Guraba Hastanesi masrafları 

Erzak, tıbbi alât ve sair malzeme mubayaası, hastane binasının her hangi bir kısmının tadil ve ta
miri veya yeniden inşası dolayısiyle yapılacak ilânların ücretleri, hizmet arabasının işletme ve onarma 
masrafları da bu maddeden ödenir. 

Madde 20 — İmaretler masrafları 
Artırma, eksiltıme ve ihale komisyonlarının, maaşlı veya ücretli olanı yan âzalarının huzur ücretleri 

ile erzak mubayaası ve saire dolayısiyle yapılacak ilânların ücretleri ve imaret ittihaz edilmek üzere 
mahallî idarelerce Vakıflar Umumi Müdürlüğü emrine verilen binaların tamir ve tadil masrafları da 
bu maddeden ödenir. 

Madde 30 — Çeşitli hayır şartları ve sosyal yardım masrafları 
Zaptedilmiş vakıfların vakfiyelerinde yazılı hayır şartlarından, Vakıflar Umum Müdürlüğünce 

yerine ^getirilmesi uygun görülenlerin istilzam ettiği bütün masraflarla, İstanbul'da Eminönü 'ndeki 
Yeni Camii imaımlarının sükna bedelleri, mahya kurulması için. alınacak ımalzeme bedelleri ile kurma 
ücretleri, ilân ücretleri ve artırana, eksiltıme ve ihale komisyonlarında bulunan Maaşlı veya ücretli 
olmıyan azaların huzur ücretleri de bu maddeden ödenir. 

Madde 40 — Üniversite ve okullar muhtaç öğrencileri yurt ve kamp masrafları 
Üniversite ve diğer okullarda ıtahsil görmekte olan fakir ve yoksul öğrencilerin her türlü ihtiyaç

larım temin gayesiyle tesis edilmiş ve edilecek yurtlar için alınacak demirbaş eşya bedelleri, elektrik, 
su, yakacak, kira ve her çeşit öteberi masrafları, öğrencilerin iaşe, ibate, kitap, defter ve diğer ders 
levazımı bedelleriyle ilâç ve tedavi masrafları, mubayaalar dolayısiyle yapılacak ilânların ücretleri 
ile artırma, eksiltıme ve ihale komisyonlarının maaşlı veya ücretli ölmıyan azalarına verilecek huzur 
ücretleri, yurtların hususiyetlerimin gerektirdiği diğer bilûmum masraflar, okul /tatillerinde açılacak 
kampların her türlü masrafları, kamplarda vazife alacak mnemur ve hizmetlilerin yolluk ve gündelik
leri ve talebe yurdu ittihaz edilmek üzere mahallî idarelerce Vakıflar Umum Müdürlüğü emrine veri
len binaların tamir ve tadil masrafları da bu maddeden ödenir. 

Fasıl 425 — Hayrat masrafları 
Madde 10 — Hayrat bakım masrafları 

Â/bidelerin umumi bakımları ve meremm'et kabilinden olan ufak ârıziaJlarınm giderilmesi, bu mak
satla kullanıilacak her türlü alât ve malzeme bedelleri, bahçelerinin (tarh, tanzim ve bakımı ile ilgili 
bilûmum (masraflarla bakım ekibi emrine tahsis edilecek kamyonun işletme ve onarma masrafları bu 
tertipten ödenir. 
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Madde 20 — Hayratın ve hayrattaki kıymetli eşyanın inceleme ve ayırma masrafları 

Hayratın ve hayrattaki eşyanın tesbit ve tescili için hariçten istihdam edilecek bilirkişilere veri
lecek ücret ve bu işlerin gerektirdiği diğer masraflar dle teberrükât depolarında muhafaza edilmekte 
olan hayrat eşyasının temizlik, bakım, nakil ve .muhafazalarının gerektirdiği bütün '.masraflar bu mad
deden ödenir. 

Fasıl 451 — Yayın ve tanıtma masrafları 
Madde 20 — Başka her çeşit yayın ve tanıtma masrafları 

Vakıflar ve âbidelerle ilgili eserler ve -vaki: i yelerle, resini' ve fotoğraf aletleri ve malzemesinin be
delleri ve bunların (muhafazasınla ait levazım ve tesis masrafları, vakıflar haritası ve vakıf terim
leri sözlüğü vücuda getirilmesi ile ilgili her çeşit masraflar bu maddeden ödenir. 

Fasıl 604 — Mülhak vakıflara ait cami ve mescit bademe ücretleri farkı 
Vakıfları varidatından muhassas aylık ücretleri 200 liradan az olan imam ve hatiplerle müezzin ve 

kayyımların ücret farkları bu tertipten Vakıflar Umum Müdürlüğünce kendilerine ödenerek yukarda-
ki miktara iblâğ olunur. Vakıflar Nizamnamesinin 52 nci ımaddesi mucibince ücretleri Umum Müdür 
lüik bütçesinden verilenler de bu hükme tâbidir. 

Fasıl 701 — Vakıf akaarlarla kira getirmiyen binalar onarımı ve küçük yapılar 
Yapma ve onarma için satınalınacak malzeme bedelleri ile bu işlerde ve bu işlerin denetlenmesinde 

çalıştırılacak mütehassıs işçi yevmiyeleri, giyimleri ve barınma masrafları ile kanunları gereğince bu 
işlerde çalıştırılanlara tanınan hakların istilzam ettiği bilcümle masraflar, valkıf afoaartlara vııkubuiau 
tecavüz dolayısiyle mütecavizler tarafından vücuda getirilen inşaat ve tesisat için mahkemelerce tak
dir veya idarece tcsbiıt olunacak bedeller, artırana, eksiltme ve ihale komisyon!arında bulunacak ma
aşlı veya ücretli olmuyan azalar ve tadilât komisyonu âzalarının huzur ücretleri ile yapma ve onar
ma işleri için yapılacak ilânların ücretleri ve bu işlerle alâkalı her türlü 'masraflar da bu fasıldan 
ödenir. 

Fasıl 741 — Yapma ve onarma işleri 
Madde 10 — Âbideler onarımı 

Yapma ve onarma İçin alınacak 'malzeme ve fennî âlet bedelleri ile bu işlerde ve bu işlerin denet
lenmesinde çalıştırılacak mütehassıs işçi yevmiyeleri, giyimleri ve barınma 'masrafları ile kanunları 
gereğince bu işlerde çalıştırılanlara tanınan hakların istilzam ettiği bilcümle .masraflar, eski eserler 
sicillerinin tanzim, tasnif ve muhafazaları için lüzumlu malzeme bedelleri, diğer mahalden getirilecek 
usta ve işçilerin yollukları, cami bitişiğinde ve haıimindeki gayriımerıkuilılerin istimlâk bedelleri, âbide 
mahiyetindeki alkaarların onarana karşılıkları, artı mm eksiltme ve ihale komisyonlarında bulunacak 
maaşlı veya ücretli olmıyan azaların huzur ücretleriyle yapma ve onarıma işlerine ait ilânların ücret
leri ve bu işlerle alâkalı her türlü masraflar, istanbul'da inşa ettirilecek Fatih Heykelinin inşa ve 
etüd masrafları, proje müsabakası dolayısiyle teşkil edilecek jüride ve etüd işlerinde vazife alacak mü
tehassıslara verilecek harcırah ve yevmiyeler, ilân ücretleri ve >sair bilcümle masraflar, müsabıklara 
verilecek mükâfat ve mansiyonlar, imar faaliyeti dolayısiyle âbidelerin 'etrafının açılması, tanzimi, 
ağaçlandırılması ve nakli gerekenlerin nakil işinin istilzam ettiği bilcümle masraflar da bu madde
den ödenir. 

Madde 20 — 7044 sayılı Kanunla devralman eski eserler onarımı 
Yapma ve onarma için alınacak malzeme ve fennî alât bedelleriyle bu işlerde ve bu işlerin de

netlenmesinde çalıştırılacak mütehassıs işçi yevmiyeleri, giyimleri, barınma masrafları, 'kanunları 
gereğince bu işlerde çalıştırılanlara tanınan hakların istilzam ettiği bilcümle masraflar, 7044 sa
yılı Kanunla devralman tarihî veya mimari kıymeti haiz eski eserlerin imar faaliyeti dolayısiyle 
etrafının açılması, tanzimi, bu işlerle ilgili sair bilcümle masraflar, Artırma, Eksiltme ve İhale ko-
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misyonlarının maaşlı veya ücretli olmıyan âzalarının huzur ücretleri ile ilân ücretleri de bu mad
deden ödenir. 

Madde 30 — Hayrat yapı ve onarımı 
Bu işlerde ve bu işlerin denetlenmesinde çalıştırılacak mütehassıs işçi yevmiyeleri, giyimleri ve 

barınma masraflariyle kanunları gereğince bu işlerde çalıştırılanlara tanınan hakların istilzam et
tiği bilcümle masraflar, diğer mahalden getirilecek usta ve işçilerin yolluMan, cami bitişiğinde ve 
harimindeki gayrimenkullerin istimlâk bedelleri, Artırma, Eksiltme ve ihale komisyonlarında bu
lunacak maaşlı veya ücretli olmıyan azaların huzur ücretleriyle satış ve onarma işleri için yapıla
cak ilânların ücretleri ve bu işlerle alâkalı her türlü masraflar, hayrat için satmalmacak döşeme 
ve demirbaş bedelleri, imar faaliyeti dolayısiyle hayrat binaların etrafının açılması, tanzimi ve 
ağaçlandırılması işlerinin istilzam ettiği masraflar da bu tertipten ödenir. 

Madde 40 — Dernekler ve köyler tarafından inşa veya tamir ettirilecek hayrata yardım 
Bu tahsisat, dernekler ve köyler tarafından inşa veya tamir ettirilecek .hayrat için yardım ola

rak verileceği gibi imar faaliyetleri dolayısiyle âbidelerin etrafının açılması, tanzimi ve tamirlerinin 
icrası ve nakli gereken hayratın yeniden inşaları ve bu nakil işi ile ügili sair hususlar için doğrudan 
doğruya Vakıflar Umum Müdürlüğü tarafından da sarf olunabilir. 
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E - CETVELİ 

Vakıflar Umum Müdürlüğü 1959 yılı Bütçe Kanununun 5 nci maddesiyle verilen yetkiye dayanılarak 
(E) cetvelinde yazılı geçici hizmetliler maddesinden yönetilen hizmetlilere ait kadro 

F. M. 

203 11 

** 

Tahsisatın nev'i 

Merkez geçici hizmet
lileri ücreti 

•9 

Memuriyetin nev'i 

MERKEZ 

Yapı teknisiyeni (Y. Mimar 
veya mimar) 
Tesisat teknisiyeni (Y. Müh. 
veya Müh.) 
Onarma teknisiyeni (Y. 
mar veya mimar) 
Restorasyon teknisiyeni 
Fotoğrafçı 

» yardımcısı 
Desinatör 
Sürveyan 
Tesbit memuru 

» » 
Onarma ustası 

» » 
Kayıtçı 

» 

Mi-

Aded 

1 

1 

1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

Beheri 
Liri. 

1 750 

1 750 

1 750 
1 250 
1 250 

700 
800 
800 
800 
600 
700 
600 
400 
300 

Hizmet 
müddeti 

Ay 

12 

12 

12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 

Yekûn 

Tutarı 
Lira 

21 000 

21 000 

21 000 
30 000 
15 000 

8 400 
9 600 
9 600 
9 600 
7 200 
8 400 
7 200 
4 800 
3 600 

176 400 

203 12 Vilâyetler geçici hiz
metlileri ücreti 

VILÂYETLER 

Yapı teknisiyeni (Mimar ve
ya Y. Miamr) 
Yapı teknisiyeni (Mimar ve
ya Y. Mimar) 
Onarma teknisiyeni (Mimar 
veya Y. Mimar) 
Onarma teknisiyeni (Mimar 
veya Y. Mimar) 
Tesisat teknisiyeni (Y. Mü
hendis veya mühendis) 
Sürveyan 

Desinatör 

2 

1 

3 

1 

1 
1 
1 
1 
1 

1 750 

1 500 

1 750 

1 500 

1 500 
950 
700 
600 
600 

12 

12 

12 

12 

12 
12 
12 
12 
12 

42 000 

18 000 

63 000 

18 000 

18 000 
11 400 
8 400 
7 200 
7 200 
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Memuriyetin nev'i Aded 
Beheri 

Lira 

Hizmet 
müddeti 

Ay 
Tutan 

Lira 

Eski eserler tesbit ve tescil 
mütehassısı 
Eski eserler tesbit ve tescil 
mütehassısı yardımcısı 
Tesbit memuru 

» 
» 
» 
» 
» 
» 

Mahlûlât 
» 

îşçi 
» 
» 

» 
» 
» 
» 
» 
» 

tasfiye memuru 
» » 

1 

1 
2 
1 
6 
2 

11 
1 
2 
4 
7 
2 
2 
8 

1 250 

600 
700 
600 
500 
450 
400 
350 
300 
500 
400 
400 
350 
300 

12 

12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
6 
6 
6 

15 00C 

7 200 
16 800 
7 200 

36 000 
10 800 
52 800 
4 200 
7 200 

24 000 
33 600 
4 800 
4 200 

14 400 

7044 sayılı Kanunla 
devralınan eski eser
ler geçici hizmetlileri 
ücreti 

Onarma teknisiyeni (Y. Mi
mar veya mimar) 
Onarma teknisiyeni (Y. Mi
mar veya mimar) 
Restorasyon teknisiyeni 
Teknisiyen 

» 
Sürveyan 

•» 

4 

2 
1 
2 
3 
2 
2 

1 750 

1 500 
1 250 
1 250 

950 
800 
700 

Yekûn 

12 

12 
12 
12 
12 
12 
12 

Yekûn 

431 400 

84 000 

36 000 
15 000 
30 00P 
34 200 
19 200 
16 800 

235 200 

»&<i 
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Devre : XI 
îçtima: 3 S. S A Y I S I : 

Bursa Mebusu Hüseyin Bayrı ve 2 arkadaşının, Nakil vasıtaları 
hakkındaki 3827 sayılı Kanuna bağlı (1) sayılı cetvelde değişiklik 
yapılmasına dair kanun teklifi ve Bütçe Encümeni mazbatası 

(2 /360) 

Yüksek Reisliğe 

Nakil vasıtaları hakkındaki 3827 sayılı Kanuna bağlı ( i) sayılı cetvelde değişiklik yapılması 
"hakkında kanun teklifi esbabı mucibesiyle birlikte ilişik olarak sunulmuştur. 

Gereken muamelenin yapılmasına müsaadelerini saygılarımla arz ederiz. 

Bursa Bursa İzmir 
H. Bayrı R. Kırım N. încekara 

ESBABI MUCİBE 

Nakil vasıtaları hakkındaki 15 Mayıs 1940 tarihli ve 3827 sayılı Kanuna ek 4832 sayılı Ka
nunla Türkiye Büyük Millet Meclisi Reisvekilleri için biç binek otomobili tahsis edilmiş iken bilâ-
hara bu tahsis 26 . VI . 1950 tarih ve 5666 sayılı Kanunla kaldırılmıştır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Reisinin mazeretinde veya gaybubetinde Reis makamına kaim 
olmak ve Reisin bütün hukuk ve salâhiyetini istimal etmek gibi mühim bir vazife mevkii işgal 
eden Reisvekillerinin temsil ettikleri makamın aynı zamanda teşrifattaki mevkii nazarı itibara alı
nırsa emsaline kıyaseıı bu makam için otomobil tahsisi gerekmektedir. » 

Bu makamın teşrifattaki mevkii icabı her hangi resmî bir törene veya ziyarete gitmek yahut 
istikbal ve teşyi gibi icaplara uyarak resmî kıyafetle bu icapları yerine getirmek mevkiinde olan 
Reisveldllerini, gerek vazifelerine ve gerekse bu mecburi ziyaretlere azimet ve avdetlerinde araba 
bulamamak cüzünden her hangi umumi bir vasıtaya binmek ve bulunmadığı zamanlarda yaya yü
rümek gibi. icapsız bir duruma düşmekten kurtarmak üzere bu makam hizmeti için de üç Reisveki-

. line aidolmak üzere bir binek otomobilinin tahsisi düşünülmüş ve Yüksek Meclisin tensip ve tas
vibine arz olunmak üzere ilişik kanun teklifi hazırlanmıştır. 

81 
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Bütçe Encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Bütçe Encümeni 
Esas No. 2/360 

Karar No. 45 

8 . II . 1960 

Yüksek Reisliğe 

Bursa Mebusu Hüseyin Bayrı ve iki arkadaşı
nın Nakil vasıtaları hakkındaki 8827 sayılı Ka
nuna bağlı (1) sayılı cetvel dde değişiklik yapıl
masına dair kanun teklifi encümenimize havale 
edilmiş olmakla Büyük Millet Meclisi îdare Âmir
leri ve Maliye Vekâleti mümessili hazır olduk
lara halde tetkik ve müzakere edildi. 

Kanun teklifi; gerekçesinde arz ve izah edi
len mucip sebeplere istinaden Nakil vasıtaları 
hakkındaki 3827 sayılı Kanunun 2 nci madde
sine bağlı (1) sayılı cetvelde Türkiye Büyük Mil
let Meclisi Reisvekilleri için bir binek otomobili 
eklenmesini istihdaf etmektedir. 

Kanun teklifi üzerinde encümenimizde cere
yan den müzakerelerde Dahilî Nizamnamenin 
'204 ncü maddesinde de tasrih edildiği üzere Bü
yük Millet Meclisi Reisinin mazeret veyahut 
gaybubetinde Reisin bütün hukuk ve salâhiyeti
ni istimal eden bu makamın teşrifattaki mevkii 
icabı olanak resmî törenlere resmî kıyafetlere 
iştirak zarureti ve günlük çalışmaların kendile
rine yüklediği vazifeler karşısında işgal ettikleri 
mevkiin ehemmiyet ve şerefiyle mütenasip nakil 
vasıtası tedariki hususunda çektikleri müşkilât 
etrafiyle belirtilmiş ve teklifin şevkini mucip 
sebepler yerinde görülerek maddelerin müzake
resine geçilmiş ve kanun teklifi encümenimizee 
aynen kabul edilmiştir. 

Umumi Heyetin tasvibine arz edilmek üzere 
Yüksek Reisliğe sunulur. 

Reis Reis vekili Mazbata M. 
Balıkesir Muğla izmir 
H. İmre N. Özsan B. Bilgin 

Kâtip 
Diyarbakır Afyon K. 

M. II. Ünal M. Â. Ülgen 
Ankara 

Muhalifim. 
M. Akpınar 

Antalya Artvin Artvin 
K. Akmantar II. Çeltikçioğlu Y. Gümüşel 

Aydın Bolu Çankırı 
N. (Jelim Muhalifim Muhalifim 

N. Tütüncüoğlu F. Arkan 
Ooruım Çorutaı Diyarbakır 

/ / . Bulgurlu Y. Gürsel II. Z. Tigrel 
Edirne Erzincan Eskişehir 

M. Sarol Muhalifim M. Başkurt 
R. Bayındır 

Gaızianteb İsparta İstanbul 
E. Cenani T. Tığlı N. Kırşan 

İstanbul İzmir 
Muhalifim K. Serdaroğlu 

N. Nuri Yücel İmzada bulunamadı 
Kastamonu Kayseri Konya 
Muhalifim O. Kavuncu M. Bağrıaçık 

M. Islâmoğlu 
Konya Manisa Mıaraş 

II. Ölçmen Muhalifim E. Soysal 
S. Mıhçıoğlu İmzada bulunamadı 

Nevşehir Rize Sakarya 
N. Önder M. Önal Söz hakkıım mahfuz 

İV. Kirişcioğlu 
Siird Sinoib Yoz>gad 

Muhalifim Muhalifim T. Alpay 
M. D. Süalp Ö. Özen 

Zonguldak Zonguldak 
Muhalifim H. Timur 
T. Öktem 
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«URSA MEBUSU HÜSEYİN BAYRI VE 2 

ARKADAŞININ TEKLİFİ 

Nakil vasıtaları hakkındaki 3827 sayılı Kanuna 
bağlı (1) sayılı cetvelde değişiklik yapılmasına 

dair kanun teklifi 

MADDE 1. — Nakil vasıtaları hakkındaki 
15 . V . 1940 tarihli ve 3827 sayılı Kanunun ikin
ci maddesine bağlı (l)sayıh cetvele Türkiye 
Büyük Millet Meclisi Reisvekilleri için bir binek 

MADDE 2. — Bu kanun 1 Mart 1960 tarihin
de yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu kanunu Türkiye Büyük 
otomobili eklenmiştir. Millet Meclisi yürütür. 
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S. SAYISI : 88 

Hususi şahıslara ait eski eserlerle tarihî âbidelerin istimlâki 
hakkında kanun lâyihası ve Maarif ve Adliye encümenleri 

mazbataları (1/374) 

r. c. 
Başvekâlet 4 . VI . 1959 

Kanunlar ve Kararlar 
Tetkik Dairesi 

Sayt: 71-928/1275 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

Maarif Vekâletince hazırlanan ve Yüksek Meclise takdimi icra Vekilleri Heyetince 3.VI.1959 
tarihinde kararlaştırılan Hususi şahıslara ait eski eserlerle tarihî âbidelerin istimlâki hakkın
daki kanun lâyihasının esbabı mucibesi ile birilikte sunulmuş olduğunu saygılarımla arz ederim. 

Başvekil 
A. Menderes 

ESBABI MUCİBE 

Bugün memleketimizde bütün vatan sathına şâmil bir imar hareketine gürişilmiş bulunmak
tadır. Büyük küçük birçok şehir ve kasabalarımızda yeni ihtiyaçlara göre yollar açılmakta, 
lüzumlu tesisler vücuda getirilmektedir. Bunun yanısıra ecdat yadigârı eski eserlerin ve tarihî 
âbidelerin muhafazası, tamir ve restorasyonu üzerinde titizlikle durulmaktadır. Devlet elinde 
veya Vakıflar İdaresi mülkiyetinde bulunan bu kabil eserlerden yüzlercesinin tamtr ve restoras
yonu işine el atılmış ve bu kıymetlerin birçoğunun müstakbel Türk nesillerine intikalinin sağ
lanması cihetline gidilmiştir. Ancak, şahıslar elinde bulunan birçok eski eser ve tarihî âbideler 
bakımsızlık ve ihmal yüzünden harabolup gitmekte, mevcut mevzuat hükümleri muvacehesinde 
bunları tamir ve restore etmek veya ilmî esaslar dâhilinde bulunan restorasyon ve tamirlerini 
yapmaya sahiplerini zorlamak imkânı bulunmamaktadır. 

Şahıslar elinde bulunan eski eserlerin ve tarihî âbidelerin, Gayrimenkul Eski Eserler ve Anıt
lar Yüksek Kurulunun göstereceği esaslar dâhilinde sahipleri tarafından, Maarif Vekâleti veya 
Vakıflar Umum Müdürlüğünce tâyin edilecek müddetleri içhrch restore ve tamir edilmesini temin 
etmek, bunu yapmıya imkân bulunmıyan malikler elindeki eski eser ve âbidelerin Maarif Vekâleti 
veya Vakıflar Umum Müdürlüğü tarafından istimlâk edilerek tamö,r ve restorasyonlarının yapıl
masını temin etmek maksadiyle ilişik kanun lâyihası hazırlanmıştır, 

Derre :XI 
İçtim*: 8 
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Maarif Encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Maarif Encümeni 
Esas No. 1/374 

Karar No. 9 

8 .II . 1960 

Yüksek Reisliğe 

Encümenimize havale buyurulan «Hususi 
şahıslara ait eski eserlerle tarihî âdidelerin is
timlâki hakkında kanun lâyihası» alâkalı Hü
kümet mümessilleri de hazır bulundukları hal
de tetkik ve müzakere edildi. 

Kanun lâyihası, hususi şahıslara aidolup 
bunlar tarafından muhafaza, tamir ve restore 
edilemedikleri için harap ve yok olmakta olan 
eski eserlerle tarihî âbidelerin Devlet tarafından 
muhafaza, tamir ve restore edilebilmeleri için is
timlâk edilebilmelerini istihdaf eylemektedir. 

Memleketimizdo girişilen büyük imar ve 
inşa faaliyetinin yanısıra ecdat yadigârı eski 
eserlerle tarihî âbidelerin muhafaza, tamir ve 
restorasyonuna da büyük ehemmiyet verilmek
te ise de bunlardan hususi şahıslar elinde bulu
nan birçokları, sahipleri tarafından lâyikı 
veçhile muhafaza ve zaruri olan ilmî şekilde 
tamir ve restore edilmedikleri veya edileme
dikleri için harabol makta ve bu suretle pek çok 
millî şeref ve fahir vasıtası olan mânevi bü
yük kıymetler gün geçtikçe heder olup gitmek
tedir 

Bu itibarla bu gibi eserlerin muhafaza, ta
mir ve restore etmek maksadiyle Maarif Vekâ
leti ve Vakıflar Umum Müdürlüğünce istimlâk 
edilmelerini tazammun eden bu kanun lâyihası, 
encümenimizce kabule şayan görülmüştür. 

Ancak, bu gibi eserlerin müessisleri ile olan 
şeref nispetinin muhafazası hakkaniyete uy
gun görüldüğünden 3 ncü maddeye bu yolda 
bir kayıt ilâve edilmiş ve bu kabîl istimlâk ka
rarları tatbikatının müstaceliyeti zarureti ka
bul edilmekle beraber istimlâk Kanununun bir

lik ve ahengini bozmamak için 6 ncı madde
nin «Alâkalı idarelerce bu kanuna istinaden 
verilecek istimlâk kararları» ibaresinden sonra 
«Fevkalâde hal telâkki edilerek 6830 sayılı Ka
nunun 27 nci maddesine göre iöra olunur.» iba
resi ilâve edilerek 6 ncı maddenin diğer kısımla
rı tayyedilmiştir. 

Bu değişikliklerle ve Heyeti Umumiyetle 
müstaceliyetle görüşülmesi îkaydiyle Encüme
nimizce kabul edilen bu (kanun lâyihası, hava
lesi gereğince Adliye Encümenine tevdi buyrul-
<mak üzere Yüksek Reisliğe saygı ile sunulur. 

Maarif Encümeni Reis 
ve bu M. Muharriri 

Rize 
A. Morgu 

Adana 
M. Geçioğlu 
Çanakkale 
N. Togay 

imzada bulunamadı 

istanbul 
A. Günel 

izmir 
D. Akbcl 

Kayseri 
S. Hacıpaşaoğlu 

Maraş 
H. Gürün 

imzada, bulliunamadı 

1 Kâtip 
içel 

S. Göknar 

Ankara 
Ü. Elli 

içel 
R. Çetin 

imzada bulunamadı 

M 

Tunceli 
F. Ülkü 

istanbul 
A. Hacopulos 

izmir 
V. Tayşi 

Konya 
H. Â. Keymen 

Trabzon 
. R. Tarakçıoğlu 
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Adliye Encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Adliye Encümeni 15 .II . 1960 

Esas No. 1/374 
Karar No. 27 

Yüksek Reisliğe 

Hususi şahıslara ait eski eserlerle tarihî âbi
delerin istimlâkine mütedair kanun lâyihasının 
havalesi gereğince Maarif Encümeninde müzake
resini mütaakıp müspet mütalâa serdiyle encü
menimize intikal eylemesi üzerine alâkalı Vekâ
letler temsilcilerinin huzuriyle yapılan tetkikat 
ve müzakere sonunda : 

Gerek kanun lâyihasının ve gerekse Maarif 
Encümeninin mazbatasında kayıt ve işaret olunan 
mucip sebeplere binaen memleketimizde geniş 
çapta girişilen imar ve ihya hareketlerine müte
nazır olarak eski eserler ve tarihî âbideler üzerin
de de Hükümetin gösterdiği yüksek alâka ve has
sasiyet her türlü izahtan vareste görülmektedir. 

Bu gibi umumi tarihimizin ve milletimizin 
mefahir ve şerefini taşıyan bir kısım eserlerin 
eşhas elinde de bulunduğu bir hakikattir. Şahıs
ları tarafından muhafaza, tamir ve ihyasında çe
şitli sebeplerle ihmal veya maddi imkânsızlık do-
layısiyle yüzüstü kalmamalarını ve daha fazla 
harabiyete duçar olmamalarını teminen böyle bir 
kanunun ısdarına katî zaıuret ve ihtiyaç bulun
duğuna kanaat getirilmiştir. 

Tedvin olunan kanun maddelerinden de anla
şılacağı veçhile bu gibi eserlerin mâliklerine ge 
rekli muhafaza, tamir ve ihya hususu tanınmakla 
beraber istimlâkten sonra dahi müessisleriyle olan 
şeref nispetleri teminat aütına alınmış bulunmak
tadır. 

Hükümet lâyihasının 1 nci ve 2 nci maddeleri 
encümenimizce de aynen kabul edilmiş olup 3 ncü 
maddesi üzerinde Teşkilâtı Esasiye Kanununun 
74 ncü maddesindeki sarahate binaen «Umu
mi menfaat kararlan istimlâki yapacak merciler
ce ittihaz olunur.» fıkrası ilâve edilmek suretiyle 
gerek hükümetin ve gerekse Maarif Encümeninin 
kabul eylediği 3 ncü madde tadilen kabul edil
miştir. 

Hükümetin 4 ncü ve 5 nci maddeleri de keza 
aynen kabul edilmiştir. 

Her ne kadar Maarif Encümeni 6 nci madde 

üzerinde bir değişiklik husule getirerek (6830 sa
yılı Kanunun 27 nci maddesine göre icra olunur) 
ibaresinin ilâvesiyle iktifa etmiş ise de mezkûr 
kanunun 27 nci maddesi acele istimlâk hallerinde 
derpiş edilen muamelelere taallûk eylemesi ba
kımımdan talep ve ittihazı muhtemel (îcra te
hiri kararlarının) tatbikatta husule getireceği 
gecikmelere ve dolayısiyle bu kanundan bekle
nilen gayenin tahakkukuna tam bir cevap teş
kil etmiyeceği neticesine varılmış olmasından 
bu madde hükmü de tadilen kabul edilmiştir. 

Hükümet lâyihasının 7 nci ve 8 nci maddele
ri keza aynen kabul edilmiştir. 

9 ncu ımadde ise, mezkûr kanunun tatbika
tında 6830 sayılı İstimlâk Kanununun sair 
umumi hükümlerinin de tatbik göreceği ve bu 
suretle muhtelif vekâletleri alâkalandırır bir 
veçhe arz etmesi ihtimaline binaen bu kanun 
hükümlerini de icraya (îcra Vekilleri Heyeti) 
nkı memur kılındığı şeklinde tadilen» ve mev
zuun ehemmiyeti de nazara alınarak taıkdimen 
ve müstacelen görüşülmesine, mevcudun ittifa-
kiyle karar verilmiştir. 

Umumi Heyetin tasibine arz edilmek üzere 
Yüksek Reisliğe saygı ile sunulur. 

Adliye Encümeni Reisi Bu Mazbata Muharriri 
Aydın Nevşehir 

C. Ülkü H. H. Ülkün 

Kâtip 
Ma/nisa Afyon K. Aydın 
Â. Akın O. Tabı N. Gereci 

Bursa Gazianteb 
H. Bayrı A. Şahin 

imzada bulunamadı 
İçel İstanbul îzmir 

M. Dölek N. Tekinel E. Kavur 
îzmir Kars Konya 

N. Davran O. YeUekin H. özyörük 
Mardin Uşak Uşak 

M. A. Arıkan A. R. Akbıyıkoğlu A. Çalikoğlu 

(S. Sayısı: 88) 



«HÜKÜMETIN TEKLIFI 

Hususi şahıslara ait eski eser
lerle tarihî âbidelerin istimlâki 

hakkında kanun lâyihası 

MADDE 1. — Eski eserler
le tarihî âbidelerin mâlikleri 
olan hakiki şahıslar veya hu
susi hukuk hükmi şahısları, 
Maarif Vekâleti veya Vakıflar 
Umum Müdürlüğünce tâyin 
edilecek müddetler ve Gayrim 
menkul Eski Eserler ve Anıt
lar Yüksek Kurulunun müta
lâası alınmak suretiyle göste
rilecek esaslar ve hazırlanacak 
projeler dâhilinde, bu eser ve 
âbideleri tamir ve restore et
tirmeye mecburdurlar. 

MADDE 2. _ Birinci mad
deye istinaden her hangi bir 
gayrimenkul sahibine tahmil 
edilen mükellefiyet alâkalı ida
rece tapuya bildirilerek o gay
rimenkulun siciline şerh veri
lir. Gayrimenkul malikinin de
ğişmesi halinde yeni malik ay
rıca hiçbir tebligata hacet kal
maksızın eski malikin tamir ve 
restorasyon mükellefiyetine ha
lef olur. 

MADDE 3. —- Yukardaki 
maddelerde yazılı vecibelerini 
tâyin edilen müddetleri içinde 
yerine getirmiyen mal sahiple
rine ait eski eser ve tarihî âbi
deler ayrıca umumi menfaat 
kararı alınmasına lüzum ol
maksızın 6830 sayılı Kanun hü
kümleri dairesinde alâkalı Ma
arif Vekâleti veya Vakıflar 
Umum Müdürlüğünce istimlâk 
edilir. 

MADDE 4. — Bu gibi gay-
rimenkullerin tâyin edilecek 
müddetleri içinde tamir ve res-

_ 4 — 
MAARİF ENCÜMENİNİN 

TADlLl 
Hususi şahıslara ait eski eser
lerle tarihî âbidelerin istimlâki 

hakkında Kanun 

MADDE 1. — Hükümetin 
1 nci maddesi a*ynen kabul edil
miştir. 

MADDE 2. — Hükümetin 
2 nci maddesi aynen kabul edil
miştir. 

MADDE 3. — Yukarıdaki 
maddelerde yazılı vecibeler mi 
tâyin edilen müddetleri içinde 
yerine getirmiyen mal sahiple
rine ait eski eserler ve tarihî 
âbideler, müessisinin şeref nis
peti muhafaza edilmek şartiy-
le ayrıca umumi menfaat kara
rı alınmasına lüzum olmaksızın 
6830 sayılı Kanunun hüküm
leri dairesin.de alâkalı Maarif 
Vekâleti veya Vakıflar Umum 
Müdürlüğünce istimlâk edilir. 

MADDE 4. — Hükümetin 
4 ncü maddesi aynen kabul edil
miştir. 

ADLİYE ENCÜMENİNİN 
TADlLl 

Hususi şahıslara ait eski eser
lerle tarihî âbidelerin istimlâki 

hakkında Kanun 

MADDE 1. — Lâyihanın 1 
nci maddesi aynen kabul edil
miştir. 

i 

MADDE 2. — Lâyihanın 2 
nci maddesi aynen kabul edil
miştir. 

MADDE 3. — Yukardaki 
maddelerde yazılı vecibelerini 
tâyin edilen müddetleri içinde 
yerine getirmiyen mal nasiple
rine ait eski eser ve tarihî âbi
deler, müessisinin şeref nispeti 
muhafaza edilmek şartiyle 6830 
sayılı Kanun hükümleri daire
sinde alâkalı Maarif Vekâleti 
veya Vakıflar Umum Müdür
lüğünce istimlâk edilir. 

Umumi menfaat kararları is
timlâki yapacak mercilerce it
tihaz olunur. 

MADDE 4. — Lâyihamı 4 
ncü maddesi aynen kabul edil
miştir. 
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no. 
torasyonlarma başlanıp da yi
ne muayyen olan müddetleri 
içinde haklı bir sebebolmaksı-
zın bitirilmediği takdirde veya 
her ne sebeple olursa olsun ve
rilen proje ve esaslara uyul
madığı halde başkaca muamele 
yapılmasına lüzum kalmaksı
zın üçüncü maddeye göre is
timlâkleri cihetine gidilebilir. 

MADDE 5. — Bir gayrimen
kulun eski eser veya tarihî âbi
de olup olmadığı noktasından 
vâki olacak ihtilâflarda Gay
rimenkul Eski Eserler ve Anıt
lar Yüksek Kurulu kararına iti
bar olunur. Mezkûr Kurulca 
bu hususta verilen kararların 
idari veya kazai merciler nez-
dinde hilafı iddia edilemez ve 
kaldırılması istenemez. 

MADDE 6. — Alâkalı idare
lerce verilecek istimlâk karar
ları aleyhine açılacak dâvalar 
icranın tehirini icabettirmiye-
ceği gibi, kazai merciler dahi 
bu kabîl dâvalarda yürütme
nin durdurulmasına karar ve-
remşzler. 

MADDE 7. — Bu kanunun 
tatbik sureti bir nizamname ile 
tesbit olunur. 

MADDE 8. — Bu kanun 
neşri tarihinde meriyete girer. 

MADDE 9. — Bu kanunun 
hükümlerini icraya Başvekil 
ve Maarif Vekili memurdur. 

3 . VI . 1959 
Başvekil 

A. Menderes 
Devlet Vekili 

Devlet Vekili ve 
Bas. - Yay. ve Turz. V. V. 

A. Aker 

- 5 -
Mf. E. 

MADDE 5. — Hükümetin 
5 nci maddesi aynen kabul edil
miştir. 

MADDE 6. — Alâkalı idare- | 
lerce bu kanuna istinaden veri- j 
lecek istimlâk kararları, fev- I 
kalâde hal telâkki edilerek 6S30 I 
sayılı Kanunun 27 nci maddesi- ! 
ne göre icra olunur. ! 

MADDE 7. — Hükümetin 
7 nci maddesi aynen kabul edil
miştir. 

MADDE 8. — Hükümetin 
8 nci maddesi aynen kabul edil
miştir. 

MADDE 9. — Hükümetin 
9 ncu maddesi aynen kabul edil
miştir. 
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Ad. E. 

MADDE 5. — Lâyihanın 5 
nci maddesi aynen kabul edil
miştir. 

6. — Alâkalı idarelerce bu 
kanuna istinaden verilecek is
timlâk kararları aleyhine kaza 
mercilerince icranın tehirine 
karar verilemez. 

MADDE 7. — Layihanın 7 
nci maddesi aynen kabul edil
miştir. 

MADDE 8. — Lâyihanın 8 
nci maddesi aynen kabul edil
miştir. 

MADDE 9. — Bu kanonun 
hükümlerini icraya icra Vekil
leri Heyeti memurdur. 



Hü. 

Devlet Vekili ve 
Münakalât V. V. 
M. Kurbanoğlu 
Devlet Vekili ve 
Çalışma V. V. 

H. Şaman 
Adliye Vekili 
E. Budakoğlu 

Millî Müdafaa Vekili 
E. Menderes 

Dahiliye Vekili 
İV. Gedik 

Hariciye Vekili 
F. R. Zorlu 

Maliye v W i 
H. Polatkan 

Maarif Vekili 

Nafıa Vekili ve 
Maarif V. V. 

T. İleri 
Ticaret Vekili 
H. Erkmen 

Sıh. ve îç. Mua. Vekili 
L. Kırdar 

Güm. ve înh. Vekili 
H. Hüsman 

Ziraat Vekili 
N. ökmen 

Münakalât Vekili 

Çalışma Vekili 

Sanayi Vekili 

Bas. - Yay. ve Turz. Vekili 

tmar ve îskân Vekili 
M. Berk 

Koordinasyon Vekili ve 
Sanayi V. V. 

8, Ataman 


